TOrkiye

I Bankasi A.S.

Ozet
flu Ozet, Sermayc Plyasasi Kurulu (Kurui)’nca tL.J2.4J2Q.’iribindc onaylanmi$ir.
onahgimmn toplam 20.000.000.000 TI tutarmdaki ibnç tavani kapsamindaki
borçlanma araçiannin balks an edilecek 750.000.000 TI nominal degerli 95 gun vadeli i’e
750.000.000 Tb nominal degerli 144 gun vadell finansman bonolannin balks anina iIikin
Ozettir. Halka an edilecek finansman bonolanna (bundan bOyle borçlanma araçlarma) fazia
talep gelmesi durumunda halka an tutan 2.250.000.000 TL’yc kadar arthnlabilecektlr.
Ozetin onaylanmasi, özette yer alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekefflllü anlamina
geimeyecegi gibi, sdz konusu borçianma araçlanna iiik1n bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
Ru Out çerçevesinde ihraç edliecek borclanma araçtanna ilikin ihraççinin yatirimcilara kai
ohm Udeme ylikumlulugil, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafmdan garanti altina
aImmamihr. Aynca halka an edilecek borçlanma araclannin flyatinrn belirlenmesinde
Kurui’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ba Out, ihraççi bilgi dokümam ye sermaye piyasasi araa notu lie birliktc geçerli bir
izahname oIuturur ye ihnççi blIgi dokilmani ye sermaye piyasasi araci notunda yer alan
bilgilerin Uzetini içerir. Ru nedenle, Ozet izahnameye gfri olarak okunmali ye halka an edilceek
borçianma araclanna iliskin yatinm kararlan ihracçi bilgi dokUmarn, sermayc piyasasi araci
notu ye Ozetin bir bOtfin olarak degerlendirilmesi sonucu yerilmeidir.
Ru Uzet lIe birlikte incelenmesi gereken ihraççi bilgi dokilmani 19/1012017 tarihiude, ihraççi
bilgi dokilmam tadil metinlerl 23/11/2017, 05/01/2018, 15/02/2018 ye 1&/04/2018 tarihicrinde,
sermayepiyasasi araci notu iseiSjCW2Ol8 tarihinde ortakligimizin ye balks arzda satia ancihk
edecek I Yatarim Menkul Degerier A.S.’nin www.isbank.com.tr ye www.isyatirim.com.tr
adresli Internet siteleri ile Kamuyu Aydinlatma Piatformu (KAP)’nda (kap.org.tr)
yayimlanm.flr. Aynca bavuru yerlerinde incelemeyc açak tutulmaktadir.
SPKn’nun 10’uncu maddesi uyartnca, izahnameyi oiuturan belgeler ye bu belgelerin
elderinde yer alan yanb, yaniluci ye eksik bilgilerden kaynakianan zararbrdan ihracçi
sorumludur. Zarann ihnççidan tazmin edilememesi veya edilemeyeceginin acikça bell olmasi
halinde balks an edenler, ihraca aracihk eden yetkili kurulu, vana garantOr ye ibraccmin
yOnetim kurulu uyeleri kusurianna ye durumun gerekledne gore zararlar kendilerine
yOkIedIebildi OiçUde sorumludur. Ancak imhnamevi olusturan dicr be&derle birlikte
okunduthi takdirde Ozetin yaniltici, hatab veya tutaniz olmasi durumu haric olmak lizere.
sadece Ozete baëh olarak il&lilere herhanf!i bir hukuki sorumluluk vflklenemez. Bagimsiz
denetim, derecelendirme ye degerieme kuruIulan gibi izahnameyi oluØuran belgelerde yer
aimak fizere hazirianan raporian hanrlayan kiI ye kurumlar da bazirladikian raporlarda yer
alan yanh, yaniltici ye ebik bilgilerden SPKn hukumleri cerçevesinde sorumludur.
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A.5.
AB

Anonim 5irkeU
Avwpa Birligi

ABD

AmeHka Birleik Devietleri

ATM

Otomatik Pam çekme Makinasi
BANKASI

Thrkiye I Bankasi Anonim 5irketi

BDDK

Bankacilik Dzenleme ye Denetleme Kurumu

Borçlanma Araçlan

1 bu OZET kapswmnda ihmç edilecek finansman bonolan

Borsa vcya BIAS
BSMV

GRUP

Borsa istanbul A.$.
Banku ye Sigorta Muameleled Vergisi
“Thrkiye I Bankasi Anonim 5irketi” ile birlikie bagh
ortakliklan Anadolu Anonim Turk Sigorta $irketi, Anadolu
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TORKIYE

BANKASI&.

1. OZETIN SORUMLULUUNU YUKLENEN KiSILER
Kanuni yetki we sommluluklanmiz dahiinde we görevimiz çcrcevainde bu Ozette we
ekierinde yet alan sonimlu oldugumuz kisimlarda bulunan bilgilerin we verfierin gerçege
uygun oldugunu we Ozette bu bilgiterin anlammi detifirecek nitetiktc Mr ebiklik
bulunmamasi için her thrill makul ozenin gösteriImi oIduunu beyan edcriz.
ihraççi
TURIUYE s BANKASI A.S.

I,

IÜRKIYE

ØVct(142
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IS BANKASI A4.

Sorumlu OIduu Kisim:

/

.

Mazium Yalcin
Mudur Yardimcisi
03/04/2018

Ozetin Tamami

Ozbe
W ‘m MudflrU
/04/2018

2. IMRAççIYA ILISKIN BILGILER

2.1. Ihraçcinrn ticaret unvani
TOrkiye I Bankasi Anonim Sirketi
2.2. Ihraçç,nin hukuki statUsU, tabi oldugu mewznat, ihraccinin kuruldugu like ile iIetiim
bilgl)eñ
Hukuki Stath
Tabi Oldugn Yasal Mevzuat
Kurulduu Ulke
Ff111 Yonetim Yen

—

Internet Adresi
Telefon we Faks Numaratari

Anonim Sirket
TIlrldye CumhuHyeti Kanunlan
TUrkiye
b KuleleH, Kule: I,
34330 Levent/BeiluaItstanbuI
www.isbank.com.fr
02123160000/ 02123160990

Konuya iIikin aynnhh bilgi ihraçciilçdoUrnanrnin 5.1.4 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
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23. Ihraçciyi ye faaliyet gösterilen scktoru etkileyen Onemli egilimler
2017 yiiimn ikinci çeyreginde dOviz kuru dalgah seyrini ilk çeyrege g&e aza1mu, isizIik verlieri
bdIi omnda iyileme gOstenni ye eziflasyon ilimli bir seyir iziemeye balamitir. TUrk Lirasi’nrn
yilm ilk aylasindaid deger kaybmm gecikmeii etidlerl lie eneiji fiyatlanndald kismi toparlanma
sanucunda tilkefici enflasyonu Nisan ayinda %l 1,9 lIe tepe nokiasina u1amitir. Yiirn ikinci
yansrndan itibaren ekonomide toparianma egilimi, global merkez bankalanrnn genileyici pam
politikalanni devam edeeegi bekientileri lie gelimekte olan ulkelere yOnelik gGçlenen semlaye
alamlan Turk Limsi’nrn diger gelimekte alan Dike pam birimleri lie birlikte deger kazanmusiw
saglamitir. SOz konusu gelimelere ragmen gerek manet gerekse çekirdek enflasyonda istenen
gerilemenin gcrçeklememesi sonucunda TCMB, enflasyon gOrilnumunde belirgin bir iyileme
sagianana kadar para politikasmdaki siki duruun surdurulecegini açik1amitir. Kisa ye orta
vadede, global merkez bankalannin pam politikasi karariannin ye jeopolitik risklerin gerek
uluslanrast gerekse ulkemiz piyasalannda risk oluturmaya devam edecegi beklenmektethr.
Yurtiçinde enflasyon gerçek1eme1eri ye buna bagli olarak TCMB politikalan pam ye sermaye
piyasaianrn etidleyccek gelimeIer olarak One çikmaktathr. ABD, Euro Bolgesi ye çin’deki
ekonomik geiime1er ye pan politikaianndald degiinfler lie ge1imekte alan Ulkelere yonelik
sennaye alumiannin seyri de fflkemiz ekonomisini etklleyecek bahca unsurlar olank dikkaUe
izlenmeye devam edecektir. Bu dogmituda, Bankamiz aktif-pasif yonetimi stratcjilerinin
oiuturulmasi srasinda, gerek likidite gereksc yapisal faiz ommna iJikin rasyolar On p1mm
çikmitir. Onumuzdeki dOnemde de bilanço yonetimi, Bankamiz Akfif-Pasif YOnetimi Riski
Politikasi ilkeleri dogrultusunda ye mevcut riskier gozetilerek en etkin ckiide sUrdflrulecektir.
Konuya iIikin aynntih bilgi ihracci bilgi dokümaninin 82 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
2.4. Ihraççinin dahil oldugu grup

ye

grup içindeki konumu hakkrnda bligi

30 Haziran 2017 itibanyla, I BANKASI’nin finans, cam ye hizmet sektOrlerinde faaliyet
gOsteren 25 adet irketIe dogrudan payl bulunmaktathr. Bu irketlcrin 16 adedi bagli ortaklik, 3
adedi itimk ye 6 adedi de satflthaya hazir menkul deger olarak smiflandinlmitir. Merkezi
lstanbul’da olan 1 Banicasi’nin ana Thaliyetled bankacthk hizmetleiine odakianmakia birlikte, l
Bankasi Grubu’nun faaliyetled olank ele alindiginda üç aria bolilme aynlabilir: Bankacilik
Hizmetieri, Finansal ltirakler ye Finansal Olmayan 1tirakler.
Konuya iIikin aynntih bilgi ihraççi bilgi dokümaninin 7.1 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
2.5. Kar labmin ye bekienilleri
YOKTUR.
2.6. lhraçci Mgi dokUmaninda yer alan finansal tablolara ilikin bagimsiz denetim
raporlarina tart oluØuran bususlar hakiunda açildama:
Guney Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Muavirhk A.S. tarafindan smirk
denedme tabi tutulan 30.06.2017 tadhli konsolide finansal tablo ye dipnotlara iIikin Smirk
B4imsiz Denetim Raporunda u ifadelere yer verilmifir. 30 Haziran 2017 tarihi ifibanyla
hazirlanan iiiikteki konsolide finansal tablolar, Banica yOnetimi tarafindan ekonomide ye
piyasalarda meydana gelebilecek oiumsuz gelirnelerin olasi etkiicri nedeniyle aynlan ye tamami
geçmi donemlerde gider yazilan toplarn 8QOiOG1j1YTL tutannda serbest karihi içennektedir.
Sinirli denetimimize gore, arth sonucØ daythmgi. patàgrafinda belirtilen hususun kansolide
finansal tabialar Gzerindcki etkileri hadêinfje, iij.ikteki ara4onem konsolide finansal bilgilerin,
Turkiye i Wnkasi A.S.’nin ye konsolidiyøiia tabi ortaldiklanum 30 Haziran 2017 tarihi
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itibanyla frnansal durumunun ye ayni tarihte sona eren alt’ ayhk dOneme iIikin finansal
performansrnin ye nakit alulanrnn BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuan’na uygun
olank tUrn onemli yOnleriyle gerçege uygun bfr biçirnde sunuirnadigi kanaatine vannamim sebep
olacak herhangi bir husus dikkatimizl çekmernitir.
Aids Bagimsiz Denetim ye Serbast Muhasebeci Mali Muavirlik A.S. tarafindan bagimsiz
denetime tabi tutulan 31.122016 taHhli konsolide finansal tablo ye dipnotlara ilikin
Bagimsiz Denetim Raporunda Denetçi Goruu: Konsolide Finansal Tablolara Ilikin Açiklama
ye Dipnotlar BolUm 5-11. Not g.5’te belirtildigi Uzere, 31 Amlik 2016 tarihi itibanyla hazirlanan
iIiikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimi tarafindan ekonomide ye piyasalarda
meydana gelebilecek olumsuz geTimelerin olasi elkileri nedeniyle tamami geçrni donemlerde
gider yazilarak aynlan 800.000 Bin U tutannda serbest kari1igi içemiektedir. GorUUmUze gore,
yukandaki arth gOrUun dayanagi paragrafinda açiklanan hususun konsoilde finansal tablolar
Uzedndeki ctkisi haricinde, iIiikteki konsolide finansal tablolar, TOrldye 1 Bankasi A.S.’nin ye
konsolidasyona tabi ortaldiklarirnn 3! Amhk 2016 tarihi itibanyla finansal durumunu ye ayni
tarihte sona eren hesap donemine alt finansal perfonnansirn ye nakit a1uIarini; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlama Mevzuati’na uygun olarak tUrn onemli yOnleriyle gerçege uygun bir
bicirnde sunmaktadir.
Akis Bagirnsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali MUavirIik A.S. tarafrndan bagimsiz
denetime tabi tutulan 31.12.2015 tarihli konsolide finansal tablo ye dipnotlara iIikin
Bagimsiz Denetirn Raporunda Denetçi Gör0ü: Konsolide Finansal Tablolara I1ikin Açiklama
ye Dipnotlar 801Gm 11. Not g.5’tc belirtildigi Uzere, 31 Amlik 2015 tarihi itibanyla hazirlanan
lliikteki konsolide finansal tablolar, Banka yOnetimi tamfindan ekonomide ye piyasalarda
meydana gelebilecek olumsuz geIime1eHn olasi etkileri nedeniyle tamami geçmi donemlerde
gider yazilarak aynlan ye 200.000 Bin TL’si cad dOnernde 1pm! edilerek gelir yazildtktan sonra
kalan net 800.000 Bin TL tutannda serbest karihgi içermektedir. GOrGUmUze gore, yukandaki
art1i gOrUUn dayanagi paragrafinda açiklanan hususun konsolide finansal tablolar Uzerindeki
etkileri haricinde i1iikteki konsolide finansal tablolar, Thrkiye I Bankasi A.S.’nin ye
konsolidasyona tabi ortakhklanrnn 31 Amlik 2015 tarihi itibanyla finansal dummunu ye ayrn
tarihte sona eren hesap donernine alt finansal perforrnansrni ye nakit a1ulanni; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlama Mevzuati’na uygun olarak tUrn Onemli yOnleriyle gerçege uygun bir
biçirndc sunmakmthr.
2.7. Seci1rni finansal bilgiler ye faaliyet sonuçlan
Sinirh
Denetimden
Geçml

Bagimsiz
Denetlmden GeçmI
Konsolide

Baimsiz
Denetiwden Gecmi
Konsolide

Konsolide

31.12.2016

31322015

33.360.829
54.480.714
248.387.927
410.423.586

33.233.131
51.770.372
225.295.662
373.820.264

32.489.976
47.009.342
193.937.827
325.498.972

195.024.646
53.519.627
A44*.925
A’ 4D423iE6

179.159.438
52.166.079
41.726.862
373.820.264

154201.290
45.468.534
36.683.526
325.498.972

(Bin TL)

30.06.2017
AKTiF KALEMUER

Nakit Deerler ye Merkez Bankasi
Satilmaya Hazir Finansal Varhklar (Net)
Kredller ye Alacaklar
AktifToplarni
PASIF KALEMLER
Mevduat
Alinan Krediler
Ozkaynaldar
PasifToplami
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TURKIYE

is

Sinirh Dcnetimden Sinirh Denetlmden
Ceçml; Konsoude CeçmI Konsoilde
30.06.2017
30.06.2016
(Bin TI,)
Net Fanilyct Kir/Zann
SUrdOrOlen Fnliyetler flönem
Ka&Zaran
Net Dilnem Ka&Zaran
Pay Bnina KazanclKayip

3.865345

2.951209

Bag.msiz
Denetlmden
Geçml
KonsolWe
31.12.2016
7.019.441

3.070334

2.435.601

5.682.858

3.739.671

3.070334
0,024529394

2.435.601
0,019142746

5.682.858
0,044434276

3.739.671
0,029605986

Bagimsiz
Denetlmden
GeçmI
Konsolide
31.122015
4.575.081

Bankamizrn, 30.09,20 17 Hesap Donemine Alt Konsolide Olmayan Finuns& Tablolur ye Smirh
Denetim Rzpom tublolari 30.10.20 17 taHhinde KAP’ta yayinlanamk kamuya duyuruImutur.
(Kaynaic https://www.kap.org.tr/tr/Bildiiim/637786)
Bankamizrn, 31.12.2017 Hesap Donemine Aft Konsolide ye Konsolide Olmayan Finansal
Tablolan lIe Baimsiz Denetim Raporlan 02.02.20 18 tarihinde KAP’ta yayinlanamk kamuya
duyurulmutur. (Kaynak: hftns://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/657894;
https://www.kay.org,trIw/BiIdidm/657863)
Son finansul tablo taHhinden itibaren I BANKASI’nin finansal durumu ye thuliyedednde
olumsuz bir degiikIik olmadigini beyan ederiz.
2.8. thrsççunn 6deme gflcunun degerlendirilmesi
zamanlarda meydana gelmi olaylar hakkrnda hilgi

1cm

OnemIl olan, ihraççiya ilikln son

YOKTUR.
Konuya iIiIdn aynntili bilgi ihraççi bilgi dokUmamnin £1.5 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
2.9. lkraccsn’n gnip içerislndeki dier bir irketin ya da irketlerin faaliyetleñnden flnemli
UlcUde etkllenmesi durumunda bu husus hakkinda bilgi
T. IS BANKASI A.5.’nin, grup içeñsindeld bir irketin veya irketlerin faallyetlerinden onemli
Olçude etkllenmesi söz konusu degildir.
Konuya ilikin ayrrntili bilgi ihracçi bilgi dokümaninin 72 no’Iu maddesinde yer
alma ktadir.
2.10. Ihraççmin ann faaliyet alanlan haklunda bilgi

1 Bankasi’nrn ana faaliyeti Bankacilik olup i kollan kurumsal bankacihk, ticari bankaeihk,
bireysel bankacilik, Ozel bankacilik, sermaye piyasasi faallyetleri ye diger finansal hizmetler ye
uluslararasi bankaciliktan olumakIadir.
Konuya iIikin aynntih bilgi ihraççi bilgi dokumarnnm 6.1 no’Iu bölumOnde yer
almaktadir.
2.11. Ihraççinrn yönelim hakimiyedne sahip olanlann adi, soyadi, heard unvarn, yönetim
hakimlyctinin kaynagi

Bankamiz
nakan1igi ye

A.5.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel
Yar. San. Vakfi’dir. Siyasi partiler,

0

TURK YE

iS BANKASI

Anayasa ye kanuniara uygun olaralq mllletveklli ye mahalli idareler scçimlerl yoluyla, tazilk ye
progmmiannda belirlenen gorOied dogruitusunda çahm&ari we açtk propagandalan lie mliii
iradenin oIumasrni saIayarak demokmtik bir Deviet ye toplum duzeni içinde Olkenin çagda
medeniyet seviyesine uiamasi ainacrni gilden ye (like capinth faaliyet gostennek Ozere
tekiiatianan tazel kii1ige sahip kuruIuiardir. Vakiflar, gerçek veya tozel klilerin yeteril mal ye
haidan beliril ye sUrekli bir amaca äzgWemeierlyle o1uan özei hukuk Ukei kiiIigine sahip mal
toplulukiandir. Bu ozehikleH sebebi lie bankamizda haldm ortak yoktur.
Konuya iIlkin aynntih bilgi ihracci bilgi dokflmaninin 12.4 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.

2.12. Derecelendlrme noW hakkinda bilgi
FITCH RATINGS*
(8 Haziran 2017)
Yabanci Pam
Mevdnat Now
TUrk tins, Mevduat
Now
Yabanci Pan Kredi
Notu
Turk Parasi Kredi
Notu
Ulusal Kredi Noffi

S&P GLOBAL RATINGS* MOODYS*
(31 Ocak 2017)
(09 Mart 2018)
Ba3/NegatiVNot-Prime
Ba2/NegaufiNot-Pnmc

BB+/Duragan/B

BBfNegatif/B

BB+/Dumgan/B

BB/Negatif/B

AA+(tur)/Duraun

trAA-/trA-1

-

Simsiyla Uzun vadell kredl nonilctirunum(eger vaisa)/Kisa vadeli kredi notu bilgilerini içennektedir.
Konuya iIiIdn aynntib bilgi scrmaye piyasasi araci notunun 8.3 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
2.13. Garanti hukUmleri
YOKTUR.
2.14. Garantor hakkrndaki bilgiler
YOKTUR.
2.15. Yonetim kurulu ilyeleri hakkinda bilgiler
Adi-Soyadi

H.Ersin Ozlnce (9

Fusun Tumsava

II

(9

S
‘if

GUrevi
-Yonetim Kumlu Bakani
-Ocretlendirme Komitesi Bakani
-Kredi Komitesi Yedek Oyesi
-Denetim Komitesi Uyesi
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Uyesi
-Yonetim Kuwlu Bakan Vekili
-Denetim Komitesi Bakani
-KKTC Ic Sistemier Komitesi Bakani
-Risk Kqp,itcsi Ba*ani
-KuYdi&ijp Komitesi Bakarn
r.yeuek Oyesi
öriçtim Kundu Uycsi
%stt

TURKIYE IS BANKASI

Prof. Dr. Turkay Berboy

Feray Demir
Ertugrul Bozgedik
Ersin Onder çinçioglu
Murat Kazayalçin
Ozeal Korkmaz

-Icra Kurulu Bakuni
-Kredi Komitesi Bakam
-Risk Komitesi Uycsi
-Insan Kaynaldan Komitesi Bakani
-Bagimsiz Yonetim Kurulu Oyesi
-Denetim Komitesi Uyesi
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Oyesi
-OcreUendinne Komitesi Uyesi
-YOnetim Kunilu Uyesi
-Kredi Komitesi Uyesi
-Kurumsai Sosyal Sorumluluk Komitesi Uyesi
Yönetim Kumlu Uyesi
-Kredi Komitesi Oyesi
Yonetim KunAu Uyesi
-Kurumsal Yonetim Komitesi Uyesi
Yönetim Kuwlu Uyesi
Yönetim Kurulu Oyesi
-Kurumsal Yonetim Komitesi Uyesi
Yonetim Kumlu Uyesi
-Kurumsal Sosyal Soninilululc Komitesi Uyesi
Yonetim Kunilu Uyesi
-KUNMESaI Sosyal Sorumluluk Komitesi Uyesi
-

-

-

-

Muslim Sari

-

Rahmi Akin Tureli

-

Sayin H. Enin Ozince ye Sayin FUsun Tflmsnva Denetim Kamitesi uyes olmnlnn nedeniyle Baimsiz Yönetim Kumlu
Uyesidirler.
(‘9:Oenel MudOr, mevzuat geregi Yonetim Kurulunun doal flyesidir.

Konuya iIikin aynntih bilgi ihracci bilgi dokUmarnnm 10.2.1 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
2.16. Bagimsiz denetim ye bagimsiz denctim kuruIuu bakkinda bilgiler

Unvan
Sorumlu Ortak
Badenetci

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

31.12.2016
Aids Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhascbeci Mali
MGavirIik A.S.

30.06.2017
Ofiney Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
Muavir1ik A..

Murat Alsan

Erdal Tikmak

Adresi

RUzgarhbahçe Mh. Kayak
Sk. No:29 Kavacik Beykoz,
Istanbul 34805

RUzgarhbahçe Mb. Kayak
Sk. No:29 Kavacik Beykoz,
Istanbul 34805

Fauna Ebm Yucel
Eski BUyUkdere Cad. No 27
Kat 1-5 OijinMaslak Plaza
Maslak Mahallesi Sanyer
Istanbul 34398

3. UIRAç EDiLECEK B0RçLANMA ARALAR1NA 1LISKIN BILGILER
3.1. Ihraç edilecek borclanma araç(ari He ugh bilgiler
Bankamiz tarafindan 750.000.000 U nominal degerli 95 gUn vadeli finansman bonosu ye
750.000.000 U nominal degerli 144 gun vadeli frnansman bonosu ihmç edilecektir. lhraca fazia
talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutan 2250 ;000.000.U nominale kadar arninlabilecek ye
ktymetledn ihmç iplkthrlari arasinda Borftwva
çlqp Tebligi (Vu-I 28.8) Madde 4, 5. bendi
gereginee gelen tbe gore aktarma yaffilabiI&k1ir. v

/
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Konuya iIiIdn aynntilt bilgi sermayc piyasas’ araci notunun 4. bOiUmundc yer almaktadir.
32. Borçlanma araçlannin hangi para birimine gore ihrac edildigi hakkinda bilgi:

Borçlanma ançlan Turk Lirasi cinsinden satia stmulacaktr.
3.3. Halka an edilecek borçlanma araclan üzerinde, borçlanma aracirnn devir we
tedavulflnü kisitlayici veya borçlanma ancrni alanlann haklanrn kuilanmasina engel
olacak kayitlann bulunup bulunmadigina IUØdn bilgi;
YOKTUR.
3.4. ihrac edilecek borçlanma araclannrn yatirimciya sagludigi huklar, bu haklann
kuilamm esaslan we bit hakiara ilikin kisitlamalar lie derecelendirme notlan:
Borçlanma and yatinmcilari, ihraci gerçekletiren Sirkedn alacaklisi konumunda olup Sirket
aktifleri Uzednde alacaklanndan (unapam ye faiz) baka bit haldca sahip degillerdir. Bununla
birlikte, kumcu, yonefici, denetçi ye kanunen sorumlu olan diger kimseler gorevierini gerektigi
&bi yerine getirme hususunda borçlanma araci sahipleHne kari da sorumludurlar.
Konuya iliflin ayrintili bilgi scrmaye piyasasi ann notunun 4.6 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
3.5. Nominal faiz orani we Odenecek faize ilikin esastar:
a) Nominal faiz onni:
95 gun vadeli frnansman bonosu ye 144 gUn vadeli flnansman bonosu 1cm talep toplamamn son
gUnU olan 18.04.20 18 tarihini taldp eden i gDnü faiz 0mm sermayc piyasasi araci norn madde
4.6’de belirtilen ekiIde kesin1etiri1erek yatinmcilara KAP aracihgi lie duyumlacaktir.

b) Borçlanma aracimu vadesi ye plant:
95 gun vadell flnansman bonosu ye 144 gun vadeli finansman bonosu 1cm talep toplamanin son
glinU olan 18.04.2018 tarihini taldp eden i gOnG (19.04.2018) faiz omm ye dagitim sonuçlan
onaylanarak Han edilecek ye aym i gunG borçlanma araçlan halka anrna kablan him yatinmeilar
1cm vade baIangiç tarihi olacaktir. 95 gun vadeli finansman bonolannrn anapam ye faizinin ged
odemesi (vadesi) 23.072018 ye 144 gun vadeli flnansman bonoianmn anapara ye faizinin ged
odemesi (vadesi) 10.09.2018 oiamk belir1enmifir.
c) Kupon lideme tarihieri He faizin ne zaman odenmeye bqlanac4i, son Odeme tañhleri:
Iskontolu olank ihraç edilecek 95 gUn vadeli frnansman bonolanmn ye 144 gUn vadeli finansman
bonoianrnn faizi bir deffida ye vade sonunda anapan He birlikte odenecektir.
d) Faizin degken olmasi durumunda, dayandigi göstcrge faiz oram:
95 gUn vadeli fmansman bonosunun faiz oramrnn bdllrlenmesinde baz alinacak T.C. Babakanlik
Hazine Mustear1igi tarafindan ihraç edilmi DIBS’ler aagida1d gibidir.
.tfa Tarihi
20.06.2018
11 .07.2%I 8
08.081018

ISIN
TRT2OI
TRT1
TW
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flg’ya.fl

I

14.11.2018

I

I

TRTI4II18TI9

144 gUn vadeli finansman bonolannrn faiz omrunrn belirlenmesinde baz alinacak T.C.
Babakanhk Hazine MustearIigi lunfindan ihraç ediImi DIBS’ler aagidaki gibidir.
itfaTarihi

ISIN

11.07.2018
08.08.2018
14.11.2018
12.12.2018

TRTIIO7I8TI8
TRTO8O8 I 8T12
TRTI4III8TI9
TRBI2I2I8TIO

a) Halka an edilecek borçlanma araçlarinin yilhk getiri orani:
95 gun vadeli finansman bonolannrn yillik getifl omni, finansman bonolan için hesaplanan
Gosterge Basit Faiz oranina %0,25 (yirmibe baz puan) ek getiri omni eklenmesiyle
bellrlenecektir, 144 gUn vadeli finansman bonolannm yillik getiri omm, finansman honolan için
hesaplanan Gosterge Basil Faiz oranma %0,30 (ofliz baz puan) ek gedri orani ekienmesiyle
belirlenecektir. Borçlanma araclannrn faiz omni ye sati flyati talep toplamay, takip eden igUnU
KAP’ta han edilerek kamuya duyurulacaktir.

fl Borçlanma araci sahipleri temsilcileri hakkinda bilgi:
6102 saytli Turk Ticaret Kanunu uyannca borçlanma araci sahipleri, pay sahiplerinin paya bah
olarak sahip oldukian temsil haklanna sahip degillerdir. Genel kurulda oy kullanma hakian
bulunmamaktadir.
g) Faiz ödeiuesinin tllrev bir kisminin olmasi durumunda, yatirimin degerinin dayanak
aracrn deterinden, ozdflikie riskerin açik Mr eklide ortnya çiktigi duramlarda nasil
etidlendigi hakkinda bilgi:
YOKTUR.
3.. Borclanma araçlannin bonada iiem gönnesine iIikin esaslar lie iiem gürme
tnrihleri:
Borsa Istanbul’un 22/0912017 inrihli onayiyla, I BANKASI’nin tedavulde bulunan borçlanma
araclanrnn BDDK tanfindan belirlenen limiti amamasi kou1uyla, Banka tarafindan halka an
yoluyla ve/veya h&ka an cdilmeksizin nitellkli yatnmcilan satilmak Ozere ihmç edilecek TI..
cinsinden 20 milyar TL tutam kadar borçlanma amçlanndan,
a) Halka an yoluyla satilacak kismin, Kurulunuz tamfindan inhnamenin onaylanmasi ye sati
sonuçlannrn Borsamiza uIatinlmasi kaydiyla, Yönergenin IS. maddesi çerçevesinde Borsa
kotuna ahnarak KAP’ta yapilacak duyuruyu izleyen ikinci i gilnunden itibaren Borclanma
Amclan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan’nda iIem görmeye baIayabi1ecegi,
b) Halka an edilmeksizin nitelikli yatirimcilan ihraç yoluyla satlacak kismin ise, Kurulunuz
tamfindan ihraç belgesinin onaylanmasi ye sati sonuçlanmn Borsamiza ulatiriImasi kaydiyla,
Yönergenin 20. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna alrnamk KAP’ta yapilacak duyumyu izlcyen
ikinci i gUnunden itibaren Borsamiz Borçlanma Amçlan Plyasasi Kesin AIim Satim Pazan’nda
sadece nitelikli yatirimcilar ansrnda i1em garmçy.çbaIayabiIecei biIdiriImitir.
Konuya iIiMn avlintih Migi serma ‘pijs4si’arsd’notunun 6.1 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
:‘
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4. RISK FAKTORLERI
4.1. Ihnccinin horçlanma araçlanna iIiØdn yukumlftlilklcrini ycrine gctirme gUcilnU
dddlcyebilccck riskier

Ihracca Riski: Finansman bonosu ve/veya tahvii ihmçcisinrn borçianma ancina iIikin
yQkOmIflIUkierlni kismen veya tamamen zamaninda yerine gedrememesinden dolayi
kariIailabiIecek zarar oIasihidir.
Krcdl Riski: Kredi riski, kredi borçiusunun IS BANKASI ile yaptigi sözieme gerekierine
uymayarak yukamIuiugunu kismen veya tamamen nmanrnda yeHne getir(e)memesinden
o1uabilecek zarar olasiligini Ifade eder.
FaIz Orani Riski: Faiz orarn riski, faiz omniannda meydana gelen dalgalanmalanu, faize duyarh
varhk, yukUmlUluk ye bllanco thi ilemleri Ikerinde meydana getirebilecegi deger duuO olarak
tanimlanmaktadir. Piyasa faiz oranlanndaki degiikIikIer, faiz getiren aktiflere uygulanan faiz
oram lie faiz maliyeUi pasiflere ddenen faiz oranlan arasindald spread’) ye boylelikie faaliyet
sonuçlanrn etkiiemektedir.
Kur Riski: Kur riski, doviz kurlannda meydana gelebilecek degiiklik1er nedeniyle GRUP’un
maruz kalabilecegi zarar oiasihgini ifade etmektedir. GRUP’un varlik ye yilkQmlulakIeHnin
önemIi bir bahama bata USD ye EUR olmak Ozere yabanci pam cinsindendir. Bu nedenle
kurlardaki degiime bagh olank GRUP varlik ye yUkUmIUlUkIeH arasmda daviz açigi nedeniyle
kur risidne maruz kalabilecektir.

Lilddite Riski: Gene) olarak likidite riski bit kuruIuun net flnansman ihtiyacianni saglayamama
riskidir. Likidite riski, ban finansman kaynaklannm bulunamamasina sebep olabilen piyasa
bozuimalari veya bedi derecesindeki daaIerden kaynakianabilir. TQrkiyc piyasalannda likidite
flsld, gecmite Onemli çalkantilam yol açmi olan bir Hsktir.
Plyasa Riski: Sahip olunan porffby veya finansal pozisyontann, finansal piyasalardald
dalgaianmalardan ortaya çikan faiz 0mm riski, kur riski, emtia flyat riski, opsiyon riski ye hisse
senedi flyati HsId gibi riskier nedeniyle zarar etme olasiiigidir.
Operasyonel Risk: Yetersiz veya baansiz Ic sureçler, insanlar ye sistemlerderi ya dii hark)
olaylardan kaynakianan ye yasal riski de hpsayan zarar etme olasiligim ifade eder.
4.2. Diger riskier hakkindaki temel bilgiler
Itirak1erden Kaynakianan Riskier I BANKAS1’nin, finansal hizmetier ye cam da dahil
olmak there muhtelif sektOrlerdeki irketlerde Ozsennaye itiraki bulunmaktadir. Herhangi bir
mevcut /gelecektcki itimk yatinminin veya söz konusu yatinmlann toplamimn velveya ileride
gerçekieebiIecek ciden çikarmalann 15 BANKASI’na oiumsuz etkiierl olabilir. flaveten;
itimkIefin degerinde veya temettu gelirlerinde genel plyasa koui1an v&veya irketlerin yonetsel
ya da mali bilnyelerine alt somniar nedeniyle 15 BANKASI oiumsuz yande etkiletiebilir.
Itibar Riski: Itibar riski, faaliyetierdeki baarisiz1ildar ya da mevcut yasal dUzeniemeicre uygun
davrantlmamasi neticesinde BANKA’ya duyulan güvenin amimasi veya itibarm zedelenmesi lie
ortaya çikabilecek kaybi ifade etmektcdir.

1 Riski: Faaliyetin sflrdliruimesine iiikin risk olarak da tanimlanabilecek i riski hacim, mad ye
giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortammdaki degiim1erden kaynakianan dsktir.
Strateji Risid: Yai/x ticari secimlerdd kei’ailarrn dQzgun Hr biçimde uygulanmamasrndan
veya ekonomik fakt$erdeki degiimctepki eksikhigiddenkaynaklanabilecek zararlardir.
,
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Spesifik Risk: Olagan piyasa hareketleri ditnda, menkul kiymet ihmççisrnrn (IS BANKAS1)
yonetimlerinden ye mall bUnyeleHnden kaynaklanabilecek sorunlar nedeniyle bedibilitesinin
dOmesi sonucu meyduna getebilecek zarar olasiligidir.
Digen Banka haldanda faaliyet iminin kalthnlmasi ve/veya Bankanrn TasamifMevduatt Sigorta
Fonu’na deyredilmesine iIikin kanriar alinmasi yatinmdflan ann ugmtabilir. Aynca Bankanm
kontrola dtrnda gelecekte kanunlarda ye mevzuutta yapilacak degiiktikler sektUrU
etldleycceginden Banka’mn faaliyetled ye finunsal sonuçian Ozerinde doRrudan veya dolayh
olumsuz etki oIutumbiIir. BANKA bilgi varlikiari, bilgisayar ye iietiim kaynakian alani icinde
bug! sizmtisi veya hivnet kesintisi yaanmasi sonucu oIuabiiccek Siber risk kaynakli finansal ya
da itibaH kayip yaayabiIir.

43. thraç edilecek borçlanma araçlarina ilikin riskier hakkindakl temel bilgiler
lhracçi Kredi Risid: Borçlanma ancini ihraç eden Bankanrn borçlanma amcrndan kaynakianan
odeme yllkGmlGtilkledni kismen veya tamamen yedne getinnemesi nedenlyle yatinmetlann
kailaabilecei risktir.
Piyasa Riski: Borçlanma araçlan ihmc edildikten sonra, bu amclann ikincil piyasadald fkiz warn
ekonomideki ye BANKA’nrn mall yapisrndaki gelimelere bagli olank, Han edilen faiz oramndan
farkh olarak ikincil piyasada belirknecektir. Boytece barçlanma araçlurtrnn itfa tarihine kadar
alan degeri, faiz omnianndald deiik1iklere paralel olarak degiebi1ecektir. Ancak, ilk ihnçta
borclanma aracrni alip vade sonuna kadar elinde tutan yatinmci, itth (vade) turihlerinde
kendiledne www.isbank.com.tr adresli Turldye t Bankusi A.S.’nin Internet sitesi ye KAP’ta han
edilen faizi elde edecektir.
Likidite Riski: thmççi kredi dummundan bagimsiz olarak alici ye satrcilann piyasaya katihmrnrn
dUmesi sebebiyle ilem hacimlednin dUmesi ye piyasa derinllginin yetersiz kalmasi ihraca
ilikin likidite riskini ortaya çikarmaktadir.
Konuya iIikin ayrmbh bilgi ihraççi bilgi dokUmaninin 4., sennayc
ise 2. bollimunde yer almaktadir.

piyasasi araci notunun

5. HALKA AEZA ILISKIN BILGILER
5.1 HaIku arzrn gerekcesi ye haiku an gclirlerinin kulianim yerleri
Bankamiz borçtamna aract ihraçlan;
•
•
•
•
•

Benzer vadeli TL lardilerin fonlanmasi,
Kayink çeitlendirmesi,.
Net vade uçigirnn anltiimasi,
Likidite etJdsi ye
Yatinmcilara sunulan OrUn çeit1uIiginin artinimasi

gerekçeteriyle gerçekletiri1mektedir.
Banbcihk sektoru pasif yapisinda onemli olçUde agirligi alan mevduat kaleminin diinda da
fan yaratilmasi ye kaynaklann çeitlendid1mesi, gerek Bankamiz gerekse de sektOr tanfindan
temih editen bir husustur. Diger yandan, Ihize hassas pasiflerin ortalama vadesinin
gerçeklqtirilen ihraçlar lie unhiank net vade acigmin azaltilmasi hedeflenmektedir.
Gerçek1etiflleeek ihmçlar fmansal rasyo3rrntçI, seviyelerde idame effirilmesi açisindan
onem an etmekte ojup, ihraçlar lIe s,4Van44 &ynøldann Bankaminn likidite rasyolanna
oiumlu yonde katlcfyapmasi bek1enjØktedir. avetn ‘1anbmiz flnansman bonosu ve/veya
tahvilleri lie tasanAahipleHne sun4n t
lerind çeitIi1ik sag1anmi olacakur.
ii IYL II
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Ihraç yoluyla yamtilacak kaynakiar %100 oranrnda benzer wideN TL kredileñn fonlanmasmda
kullanilacaktw. Ti. cinsinden ihmç edlien borçianma ama bakiycsi istikrarii bir seyir izlemekte
o1duundan, bakiyenin bGyuk bir kismi borclanma araçlannin itfa tarihieri lie yakin vadedeki
U kredilcñn yenilenmesi için kuilanilmaktadir. have kaynak yaratilmasi halinde de ylne bu
kaynaldar benzcr vadeli TL bediler 1cm kullanilmaktadir.
Konuya ilikin aynntih bilgi sennayc piyasasi araci notunun 32 no’iu maddesinde yer
almaktadir.
5.2 Haiku arza ilikin temel bilgiler
Haiku arzln tabi oldugu kouilar:

IS BANKASI 5411 sayib Bankacihk Kanunu Hukumled uyarinca faaliyet gosterrnekte olup, ayni

kanun hükilmied uyannca BDDK’rnn duzenleme ye denetimine tabidir. BDDK’nin 30.09.2010
tarih ye 3875 sayih kamn ile bankalann Ti. cinsinden finansman bonosultahvil ihraç etinesine
izin veflimitir.
Haiku an edilen borçlanma araçiannin tutan:
ihraç edilecek 95 gUn vadeli finansman bonoianmn nominal tutarlan 750 milyon Ti. 144 gun
vadeli finansman bonoianmn nominal tutarlan 750 milyon TL’dir. Soz konusu borçlanma
araçlanna fazia talep geimesi durumunda toplam ibac tutari 2.250.000.000.-TL nominal degeic
kadar arttinlabilecek ye kiymetleñn ihmç miktarlan arasrnda Borçlanma Araçian Tebligi (VII
I 28.8) Madde 4, 5. bendi gereince gelen talebe gore aktarma yapilabilecektir.

Haika an sürcsi ye tahmini haika an takvimi:
16-17-18 Nisan 2018 tarihlerinde 3 i guna sUresince lalep toplanacaktir.
Haika ana bavuru sOreci iie bavuru yerierl ic sati ekii:
Sati, 15 YATIRIM ye 15 BANKASI tanfindan “Talep Topiama Yontemi” lie
gerçek1etiriiecektir. Talebin arzdan fazia olmasi durumunda uyguianacak dagitim esaslan madde
sermaye piyasasi maci notunun 5.2.2. maddesinde belirdlmektedir. Bu bulb anda finunsman
bonosu satin aimak isteyen tUrn yatinrnciiann; haiku an sUresi içinde ye sennaye piyasasi maci
nornnda belirtilen bavuru yerledne rnflmcaat ederek Talep Formu’nu doldunnalan ye satin
alacaldan borçlanma araçianmn bedellerini sennaye piyasasi araci noWnun 5.1.6 maddesine gOre
yannualan gerelanektedir. 15 BANKASI borçlanrna amciannin haiku anina iIikin olarak
yatinmciiar aagida1d gibi 3 (tIc) gruba aynlrnilardir: Yurtiçi Bireysel Yatinmeilar, Yurtici
Kurumsal Yattnmcilar, Yurtdii Kurumsal Yatinmciiar.
Finansmaij bonosu haiku amna bavuran yatinmedar, I YATIRIM MENKUL DEOERLER
A.5.ve turn ube1ed ile acentesi konurpundaki TURKWE i BANKASI A.5.’nin (tIm ubeIerine
talepte bulunmak 1cm bavunbi1irler.

Kiymet Blokesi Yöntcmi lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerled:

Bavuru Veil

Teminata Konu Olabliceek Kiymetler

b Yatinrn Menkul

Piys
Vadeli
Borç1ania AraçlaFf Ft,nu; DIES (TL)

Degerler kS.

-r

j
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Kiymet
Bozdnrmaya
iiikin Talep
Yflutemi
Degisken
YOntem

t*
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Turkiye I Bankasi A.S.

801 kodlu t Poniy Pan Plyasasi Fonu I (bir)
adet ye katlan olarak, 808 kodlu t Ponfi5y Kisa
Vadeli Borçlanma Araçlan Fonu ise asgari adet
JO (on) olup adetler 1O’un katian olank
beiirtilecektir. Ii D1BS’ler ye I BANKASVrnn
ihnç etmi oiduu U cinsi finansman
bonosu/tahviiler için asgarl adet 10 (on) olup
adetier iO’un katlan oiank beiirtiiecektir.
Yabanci pan DIBS’Ler teminata aimwayaktir.

Sabit
veya
Degiken
YOntem (Talep
formunda
yatinmci
tanfindan
belirtiiecektir.)

DOviz Blokesi Yontemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerieri:

.

Bavuru Yen
l Yatinm
Degerier A.S.

DOviz
Bozdurmaya
ihIdn Talep
YOntemi
Degiken

Kisitiar
Menkui

Thrkiye l Bankasi A.S.

.

Do VIZ

YOntem

Sadece Vadesiz dOviZ teVdiat hesapiari (DTH)
kuilunilabilecek olup, bir yatinmet sadece tek bir
vadesiZ DTH lie taiepte buiunabilecektir.

Sabit YOntem

Kailanamayan taleplere ait bedeller iie yatinmcilar tarafrndan sati fiyatinrn uzerinde
Odenen tutarlann lade ekJi hakiunda bilgi:
Talep ettikieri finansman bonosunun parasal

tutanni

gUn içinde nakden yatimn Yurt Ici Hireysel

Yatinmcflann yatirdiklan tular flnansman bonosunun hesaplanna virman edilecegi tarihe kadar
geceiik repoda degerlendirilerek her bir repo donUilnde yatinme: hesaplanna yansittiacaktir.

Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkrnda bilgi:
Fiinansman bonosu taiep eden Bireysci Yatinmeilar, Talep Formu’nda talep ettilderi pamsal
titan, Yurtiçi ye Yurtdii Kummsal Yaunmcilar ise talep ettikieri adedi belirtecekierdir. Nominal
degeri I TI. olan I adet borçlanma amel 1cm Bireysel Yatnmcilarm minimum talep tutan 1.000
U, Yurtiçi ye Yufldii Kurwnsai Yatnmciiann minimum talep miktan 1.000 adet (1.000 U)
oiacaktir.
Borçlanma ann almak için bavuru yapilacak yerier lie borçlanma ann bedelierinin
ödenme yen ye ekIi lie teslim süresi de dahil borclanma araçlannrn teslimine iIiidn bilgi:
a) Bavuru yapilacak yerier ile borcianma arac’ bedellerinin ödenme yen ye ekIine iiikin
biigi:
I) Yurt içi Bireysel Yatinmciiar: Yurt içi Bireysel Yatinmnlar aagida beiirtilen nakden Odeme,
kiymet ye dOviz biokesi ydntemiyle talepte bulunma seccnekierinden ancak birini seçerek talepte
bulunabilirler.

(I) Nakden Odeme: Yurt id Bireysel Yatinmcilar miep ettikieri finansman bonosuna iiikin
pansai tutari nakden yatincaldardir.
(2)Kiymet Biokesi Yöntemiyle Taiepte Buiunma: Yurt içi Bireysel Yattnmcilar, yatinm
hesaplannda mevcut oian ye sermaye piyasasraraei:ntu madde 5.1.3.2’de betirtiien kiymetleri
teminat gostermek suretiyle finansman hnosu ta1epedebilcek1erdir.
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Kiymet Bozdurmaya hlkin Sabit YOntem: Vade balangic tarihinde, bu yOntemi cercib eden
yatinmcilann dagitim llstesine gore almayi hak ettikled finansman bonosu bedelleri,
yatinmcilann bloke edilen TI. DISS’leri, IS BANKASI’nrn ihraç ctmi oldugu ‘ft cinsi
flnansinan bonolanltahvilleñ ve/veya teminat kabul edhlen fonlun res’en bozdurulank
odenecektir. Hem teminat kabul edilen fonlar hem U cinsi finansman bonosu/tahvil teminati ile
talepte bulunan yatinmcilann kiymetlednin nakde dOnuturulmesi sirastyla fan ye en yakrn vadeli
U cinsi finansman bonolan ye tahviller (DIBS ye I BANKASI’nrn ihraç etmi oldugu U cinsi
finansman bonolari ye tahvlller) eklinde yapilacakur. Teminat kabul edhlen fonun
bozdurulmas,nda ise o gUn 1cm I BANKASI tarafindan açiklanan ah flynn dikkate almacakur.
Kiymet Bozdurmaya llikin Deglkcn YOntem: Vade balangiç tañhinde, bu yOntemi tercih
eden yannmcilann dag)nm listesine gOre almayi hak ettikleñ finansman bonosu bedelleri,
yatinmcilann vade balangic turihinde snat 12:OO’ye kadar nakden Odeme yapmamalan halinde,
bloke edilen DIBS’ler ve/veya fonlar bozdurularak Odenecektir. Teminat gosterilen fonlann
bozdurulmusinda ise a gun 1cm fon kurucusu tumfindan aciklanan ali flyati diklmte alinacakur.
(3)DOvlz Blokesi Yöntemlyle Talepte Bulunma: Yurt lçi Bireysel Yatinmeilar hesaplannda
mevcut alan TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi’nca afim-satim konusu yapilan
donUtUru1ebilir davizleri teminat gostermek suretiyle flnansman bonosu talep edebileceklerdir.
Dövlz Bozdurmaya Illkin Sabit Yöntem: Vade balangiç tarihinde, bu yOntemi tercih eden
yatinmcilann dagitim listesine gore almayi hak eftikleri finansman bonosu bedelleH,
yatinmcilann bloke edilen dbvizleñ res’en, I BANKASI’nm dagrnm anindaki gie dOviz ali
kurundan bozdumlarak Odenecektir.
Döviz Bozdurmaya 1likin Degikcn YOntem: Vade balangic tarihinde, bu yOntemi tereih eden
yanrimcilann dagium listesine gore almayt hak ettikieri flnansman bonosu bedelleri,
yatinmcilann vade balangiç tarihinde suat 12:OO’ye kadar nukden Odeme yapmamalan halinde,
bloke edilen dovizier bozdunilarak Odenecektir. Teminat gosteriten dovizin bozdurulmasmda I
BANKASI’nrn dagitim unmdaki gie dOviz a1i kuru kullanilacaktir.
ii) Yurtiçi ye Yurtdii Kunimsal Yatinmedar:
Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatirimcilar’in talepte bulunmak 1cm talep bmw doldurmalan
yeterlidir. Ywtiçi ye Yundi, Kurumsal Yatinmeilar flnansman banosu bedellerini talep amnda
Odemeyeceklerdir. Yurtiçi ye Yurtdii Kummsal Yatinmcilar almaya hak kazandiklan finansman
banolannin bedelini vade balangiç tadhinde saat 12M0’ye kadar odeyeceklerdir.
b) Borçlanma araçlanmn teslimine ilikin bilgi:
Halka an edilecek borçlanma amçlan, satirn tamamlamnastni milteakip Sermaye Piyasasi
Mevzuati çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazinda kayden izlenmeye balanacaktir.
Yatmmcilann satin almaya hak kazandiklar, kiymetler, vade balangiç tarihinde MKK’dald
hesaplanna aktanlaeaknr.
Halka an sonuclanum ne eklIde kamuya duyurulacagi haklunda bilgi:
Halka an sonuçlan, Kunilun sermaye piyasasi amçlanmn satiina ilikin duzenlemelerinde yet
alan esaslar çerçevesinde dagitirn listesinin kesinIedgi gOnu taldp eden lId i glinil icerisinde
Kuml’un ozel durumlann kamuya açiklanmasina ilikin dfl2eniemeleri uyannca kamuya
duyurulur.
I
Konuya ilikin aynntih Nigh sermWye piyási aract notunun 5.t no’iu maddesinde yer
almaktadir.
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5.3 Menfastler hakiunda bilgi
YOKTUR.
5.4 Halka andan talepte bulunan yaurimcilann katlanacagi maliyetler hakkinda bilgi

s BANKASI tamfindan ihmç edilecek borçlanma araçianna iIikin vergilendirme
piyasast maci notunun 9. maddesindeki “Borçianma Araçian lie ligili Vergilendirme Esasian”
lusmrnda ye 5.6. “Talepte buiunan yatinmdflann odeyeeegi maliyeUer hakkrnda biigi” kisminda
be1irtiimitir.
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