Turkiye is Bankasi A4.
Ozet
Bu özet, Sermayc Piyasasi Kurulu (Kurul)’nca Ph../P.&/.2.Qflfarihinde onaylanmitir.
Ortakhgim.zin toplam 20.000.000.000 Tb tutanodaki ihraç tavani kapsamrndald
borclanma araçlannrn halka an edilecek 600.000.000 Tb nominal deerli 207 gun vadeli
finansman bonolan ye 300.000.000 Tb nominal degerli 382 gUn vadeli iskontolu tahvillcrin
halka anina ilikin ilzettir. Halka an edilecek flnansman bonolan we iskontolu tahviliere
(bundan boyle borçianma araclanna) fazia talep gelmesi durumunda halka an tutan
1.350.000.000 TL’ye kadar arttinbbilecektir.
Ozetin onaylanmasi, Ozette yer alan bligilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffihlil anlamma
gelmeyecegi gibi, sôz konusu borçlanma arnclanna ilikln bit tavsiye olarak da kabul edllemez.
Bu Ozet çerçevesinde ihraç edilecek borçlanma araçlanna ilikin ihraccimn yatinmciiara kari
olan Odeme yUkumiulilgil, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafindan garanti altina
ahnmamitir. Aynca halka arz edilecek borçlanma araçlanmn fiyatinrn helirlenmesinde
Kurui’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Bu Uzet, ihraççi bilgi dokOmani ye sermayc plyasasi arac’ notu lie birlikte geçerli bir
izahname oluturur ye ihraççi bilgi dokUmam ye sermaye phyasasi araci notunda yer alan
bligileHu Ozetini içerir. Bu nedenle, Out izabnameye giri olarak okunmali ye haika an edilecek
borçlanma araçiarina ilikin yabrim kararlan ihraççi bilgi dokumani, sermaye piyasasi araci
notu we Ozetin bir bOtfin olarak degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
flu ozet lie birlikte incelenmesi gereken ihraççi bilgi dokumani 19110/2017 tarihinde, ihraççi
bilgi dokümani tadil melinlerl 23.11.2017, 05.01.2018 we 15.02.2018 tarihlerinde, sermaye
piyasasi araci notu ise 4//2o18 tañhinde ortakligimizin ye halka arzda satia aracilik edecek
k Yatinm Menkul Degerier LS.’nin www.lsbank.com.tr we www.isyatirim.com.tr adresli
internet siteleri lie Kamnyu Aydrnlahna Piatfumu (KAP)’nda (kap.org.tr) yayimlanmibr.
Aynca bap’uru yerlerinde incelemeyc açik tutulmaktadir.
SPKn’nun l0’uncu maddesi uyarinca, izahuameyl oluturan belgeler we bu belgelerin
ekierinde yer alan yanli, yamltici ye eksik bilgilerden kaynakianan zanriardan ihraççi
sorumludur. Zarana ihraccrdan tazmin cdilememesi veya edilemeyeceginin acikca beili olmasi
halinde; halka an edenler, lhraca aracilik eden yetkili kuru1u, vana garantOr we ihraççinm
yonefim kurulu uyelerl kusurlanna ye durumun gerekierine gOre zararlar kendilerine
yfikletileblldigi Olçude sorumludur. Ancak izahnameyi olusturan difler bel2elede birlikte
okunduu takdirdc Ozetin yaniltici, hatah veya tutaniz oLmasi durumu hark olmak üzere,
sadece Ozete baëh olarak il&lilere herhanpi bir hukuki sorumluluk yflkienemez. Bagimsiz
denetim, derecelendirme ye degerleme kurululan gibi izahnameyi oluØiran belgelerde yer
aimak fizere hazirlanan raporlan hanrlayan kli we kurumlar da hazirladikiari raporlarda yer
alan yanh, yaniltici ye eksik bilgilerden SPKn hukumleri cerçevesinde sorumludur.
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IUSALTMA YE TANIMLAR
A.5.
&j

Anonim 5irketi
Avrupa Birligi

ABD

Amefika Birleik Devietleri

ATM
BANKAVeyaIS BANKASI

Otomatik Pam çekme Makinasi

BDDK
Borçlanma Amclan
Borsa veya BIAS
BSMV

Turkiye 1 Bankasi Anonim 5irketi
Bankacitik Dazenleme ye Deneileme Kummu
1 bu OZET kapsaminda ihsaç edilecek finansman bonolan ye
iskontolu Iahviller
Borsa Istanbul A.5.
Banka ye Sigona Muameleleri Vergisi

GRUP

“Turkiye 1 Bankasi Anonim 5irketi” ile birlikte bagh
ortakliklan Anadolu Anonim Turk Sigorta 5irketi, Anadolu
Hayat Emeklilik A.5., Closed Joint Stock Company Ibank
(CiSC 1bank), Efes Varlik Yonetim A.5., Is Investment Gulf
Ltd., 1 Faktoring A.5., I Finansal Kimlama A.5., I
Gayrimeniwl Yatinm Ortakhgt A.5., 1 Giriim Sermayesi
Yatinm Ortakhgi A.5., 1 Portffiy Yonetimi A.5., 1 Yatinm
Menkul Degerler A.5., I Yatinm Ortaldigi A.5., Ibank AG,
Maxis Securities Ltd.. Miii Reasurans T.A.5., TSKB
Gayrimenkul Yattnm Ortaldigi A.5., Tflrkiye Sinai Kalkinma
Bankast A.5., Yatirim Finansman Menkul Degerler A.5. ye
itiraki “Amp-Turk Bankasi A.5.”

ISIN
I YATIRIM
KAP

Uluslarunsi Menkut Kiymet Tarumlama Kodu
I Yatnm Menkul Degerler A.5.
Kamuyu Aydmlatma Platformu

MKK

Merkezi Kayit Kurulusu A.5.

RMD
SPKn
SPK veya Kumi
S&P
TBB
T.C.

Riske Mann Deger
Sennaye Piyasasi Kanunu
Semiaye Piyasasi Kumlu
Standard and Poor’s
TUrkiye Bankalar Birligi
TUrkiye Cumhuriyeti

ii

Turk Lirasi

TP

Turk Pamsi

fIX

Turk Ticaret Kanunu

YK

Yonetim Kuwlu

YP

YabanciPára
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1. OZETIN SORUMLULUOUNU YUKLENEN KISILER
Kanuni yetkl ye sorumluiuklarimiz dahilinde ye gorevimiz çercevesinde bu özette ye
ekierinde yer alan sorumlu oldugumuz kisimlarda bulunan bilgilerin ye verilerin gerç4e
uygun oldugunu ye özettc bu bilgiiedn anlamini dcgitirecek nitclikte bir eksildlk
bulunmamasi için her türiü makul özenin gdsteriImi oldugunu beyan ederiz.

TURKIVE

Ihraççi
15 BANKASI A.5.
i

—

2

Mazium Yalçrn
Mudur Yardimcisi
27/02/2018

Sorumlu oldugu Kisim:

JOzbek
KfrIfl kltldtlrU
27/02/20 18

Ozetin Tamami

5. G1dWGQrta Kanbulut
MuØjYardimcisi
27/001 8
2. iHnAççwA ILI5KIN BILGILER
2.1. Ihraccinrn ticaret unvani
TUrkiye 1 Bankasi Anonim 5irketi

2.2. ihnççinrn hukuki statfisli, tabi oldugu mevzuat, ihraççinrn kuruldugu lUke lie iIetiim
bilgileri
Hukuki Statü
Tabi Oldugu Yasal Mevzuat
Kuruldugu Ulke
Flili Yonetim Yen
Internet Adrcsi
Telefon ye Faks Numaralan

z
—

Anonim 5irket
Tfirkiye Cumhuriyeti Kanunlan
Tflrkiye
I Kuleleri, Kule: 1,
34330 Levent/Besiktas/lstanbul
www.isbank.com.tr
02123160000 / 02123160990

Konuya iIikin aynntdi bilgi ihracci bilgi dokümaninin 5.1.4 no’iu maddesinde yen
almaktadir.
.

.4

23. Ibracciyi ye faaliyet gOsterilen sektorft etkileyen Onemli eiIimIer
2017 yihmn ikinci çeyreginde doviz kuru dalgah seydni ilk çeyrege gOre azalUm, isizlik verileri
beth oranda iyileme gOstenni ye enflasyon ilimli bir seyir izlemeye balumitir. TUrk Lirasi’mn
yihn ilk aylanndald deger kaybmrn geeikmeli efidled lie eneiji fiyatlanndald kismi toparlamna
sonucunda tukeUci enflasyonu Nisan ayinda %I 1,9 lie tepe noktasina ulamitir. Yilin ikinci
yansindan itibaren ekonomide toparlanma egilimi, global merkez bankalannrn geniIeyici pan
poiitikalanrn devam edecegi bekientileri lie gelimekte olan Ulkelere yonelik gOcienen sermaye
akimlan Tilrk Limsi’nin diger geiimekte clan lUke pan birimleri lie birlikte deger kazanmasmi
saglamitir. SOz konusu geIimelere mgmen gerek manet gerekse cekirdek eifflasyonda istenen
gerilemenin gerçekiememesi sonucunda TCMB, enflasyon gOrunUmunde belirgin bir iyiieme
saglanana kadar pam politikasindaki silo duruun sOrduralecegini açik1amitir. Kisa ye orta
vadede, global merkez bankalanmn pan politikasi kararlannm ye jeopolitik dsklerin gerek
uluslanrasi gerekse fllkemiz piyasalannda risk o1ururniaya devam edecegi beklenmektedir.
Yurtiçinde enflasyon gercekiemeieri ye buna bah olarak TCMB poiltikalan pan ye sennaye
piyasalanni etkileyecek ge1imeler olarak One çikmaktathr. ABD, Euro Bolgesi ye çin’deki
ekonomik gelime1er ye pan politikalanndaki degiimler ile getimekte olan Ulkelere yonelik
seimaye alumlanmn seyri de Ulkemiz ekonomisini etldleyecek balica unsurlar olarak dikkatle
izlenmeye devam edecektir. Bu dogrultuda, Bankamiz aktif-pasif yOnetimi stratejilerinin
oIuturuImasi sirasinda, gerek likidite gerekse yapisal faiz oranina i1ikin rasyolar On plana
çikmitir. OnumQzdeki donemde de bilanço yOnetimi, Bankamiz Aktif-Pasif Yonetimi Riski
Politikasi ilkeleri dogrultusunda ye meveut riskier gOzetilerek en etkin eki1de sQrdurulecektir.
Konuya ilikin aynntth bilgi ihracçi bilgi dokflmanmin 8.2 no’Iu maddesinde ycr
almaktadir.
2.4. lhnççinrn dahil oldugu grup ye grup içindeki konumu hakkinda bilgi
30 Haziran 2017 itibanyla, I BANKASI’mn finans, cam ye hinnet sektOrierinde faaliyet
gOsteren 25 adet irkette dogrudan payl bulunmaktadir. Bu irketlerin 16 adedi bagh ortakhk, 3
adedi itimk ye 6 adedi de saalmaya hazir menkul deger olarak simflandiriimitir. Merkezi
Istanbul’da olan 1 Bankasi’mn ana faaliyetleH bankacilik hizmetlerine odakianmakia birilkte, I
Bankasi Gmbu’nun faaliyetleri olarak ele alindiginda tic ana bOlume aynlabilir: Bankacilik
liinnetleri, Finansal 1tiralder ye Finansal Olmayan Itirakier.
Konuya ilikin aynntih bilgi ihracc, bilgi dokUmanmin 7.1 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.

2.5. Kar tahmin ye bekientiteri
YOKTUR.
2.6. Ihraççi bilgi dokUmanmda yer alan finansal tablolara ilikin bagimsiz denetim
raporlanna tart olu$uran hususlar hakkinda aciklama:
Gluey Bagimsiz Denefim ye Serbeat Muhasebeci Mall MilavirIik A$. tarafindan smirk
denetime tabi tatulan 30.06.2017 tarihli konsoilde finansal tablo ye dipuotlara ilikin Smirk
Bagimsiz Denetim Raporunda u ifadelere yer veñlmitir: 30 Haziran 2017 tarihi itibanyla
hazirlanan iliikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimi tarafindan ekonomide ye
piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz ge1ime1erin clam etldieri nedeniyle aynian ye tamaini
geçmi dOnemlerde gider yazilan topiam 8Qt0O0Bin U tutannda serbest kariiigi içermektedir.
belirtilen hususun konsolide
Sinirli denetimimize gOre, arth sonqtñ 4nyb4i
finansal bilgilerin,
konsolide
donem
finansal tabiolar Jizerindeki etkiieri h’ticinde jliikteki ‘?
2017 tarihi
Haziran
30
n
tabi
ot3akliklanrn
TUrkiye 1 Baij1i A.$.’nin ye kso)fdaáôha”
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BP’3CJt

.
Ccc4.

fanansal dunununun ye ayrn tarihte sona eren alti ayhk doneme iIikin finansal
perfonnansinin ye nakit a1u1annin BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevzuat,’na uygun
olank tUrn onemli yönleriyle gerçege uygun bir biçimde sunulmadigs kanantine varmamim sebep
olacak herhangi bir husus dikkatimizi çekmemitir.

itibanyla

Akis Ba.msiz Denedm ye Serbest Muhasebeci Mali MilavirIik A$. tarafindan bagimsiz
denedme tahi tutulan 31.12.2016 taHhIi konsolide finansal tibia ye dipnotlan Hiflin
Bagirnsiz Denetim Raporunda Dcnetçi Gôrffü: Konsolide Finansal Tablolan 1Iikin Açiklama
ye Dipnotlar 851am 5-11. Not gSte belirtildigi Ozere, 31 Aralik 2016 twihi itibanyla hanrlanan
iIiikteki konsolide finansal mblolar, Daub ySnetimi tamfindan ekonomide ye piyasalarda
meydana gelebilecek olumsuz gelimelerin olasi etkilefl nedeniyle tamami geçrni donemlerde
gider yazilarak aynlan 800.000 Bin TL tutannda serbest kaiiigi içermektedir. GoruGmUze gore,
yubndald art1i gOrt4On dayanagt pangrafinda açiklanan hususun konsolide finansal tablolar
Uzedudeki etkisi haricinde, iIiikteId konsolide finansal tablolar, Tarkiye 1 Bankasi A.S.’nin ye
konsolidasyona tabi ortakliklannrn 31 Aralik 2016 tarihi itibanyla finansal dummunu ye ayni
tarihte sona eren hesap donemine ait finansal perfomiansini ye nakit akiianni; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlama Mevzuati’na uygun olarak tUrn onemli yOnleriyle gerçege uygun bir
biçirnde sunmaktadir.

Akis Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali MUavirIik A.S. tarafindan bagimsiz
denetime tabi tutulan 31.12.2015 tarihli konsolide finansal tablo ye dipnotlara iIlkin
Bagirnsiz Denetim Raporunda Denetçi GörUli: Konsolide Finansal Tablolara I1ikin Açiklama
ye Dipnotlar 881Gm ii. Not g.5te belirtildigi Ozere, 31 Amhk 2015 tarihi itibanyla hazirlanan
iIiikteki konsolide finansal tablolar, Banka ySnetirni tamfindan ekonomide ye piyasalarda
meydana gelebilecek olurnsuz ge1ime1edn olasi etkileri nedeniyle tamarni geçmi donemlerde
gider yazilarak aynlan ye 200.000 Bin TL’si cad dOnemde iptal edilerek gelir yazildiMan sonifi
kalan net SOth000 Bin TI. tutannda serbest kardzgi içennektedir. GorullmDze gOre, yukandald

artli g8rUGn dayanagi paragrafinda açiklanan hususun konsolide finansal mbloiar Uzedndcki
etidleri lmdcinde iIiiktcki konsolide fmansai tablolar, Turkiye 1 Bankasi A.S.’nin ye
konsolidasyona taN ortakhklanurn 31 Amlik 2015 tarihi itibanyla finansal durumunu ye ayni
tañhte sona eren hesap donemine aft finansal perfonnansirn ye nakit akiIanm; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlama Mevzuati’na uygun olarak tOrn onernli yonledyle gerçege uygun bir
bicimde sunmaktadir.
2.7. SeçiIrni finansal bilgder ye faaliyet son uçlan
Bagimsiz
Smirk
Denetimden Denetlmdcn Geçml

B4imsiz
Denetlmden Ceçm

Ceçmi
Konsoljde
30.06.2017

Konsolide
31.12.2016

Konsolide
31.12.2015

33.360.829
54.480,71 4

33.233.131
5 1.770.372

32.489.976
47.009.342

248.387.927
410.423.586

225.295.662

193.937.827
325.498.972

195.024.646
53.519.627
45.644.925
410.423.586

179.159.438

(Bin TL)

AKT1F KALEMUER
Nakit Degerler ye Merkez Bankasi
Sablmaya Hazir Finansal Varhklar (Net)

Krcdilerve MacaMar
AktifTuplami

373.820.264

PASIF KALEMLER

Mcvduat
Minan Kndller
Ozkaynaklar
PasifToplami

52.166.079
41.726.862
373.820264

154201.290
45.468.534
36.683.526
325.498.972

I
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Simrh Denetimden Sirnrli Denetimden
Geçmi Konsolide Geçmi Konsolide
(Bin fL)
Net Faaliyet Kar/Zaran
Sfirdürâien Fatilyctier LThnem
KanlTh ran
Net Dönem KanJZaran
Pay Bnina Kazanc/KayTp

Batimsiz

flaimsiz
Denedmden
Geçmi
Konsolide
31.12.2015
4.575.081

30.06.2017

30.06.2016

3.865345

2.951.209

Denetlmden
Geçmi
Konsoilde
31.12.2016
7.019.441

3.070.334

2.435.601

5.682.858

3.739.671

3.070334
0,024529394

2.435.601

5.682.858

0,019142746

0.044434276

3.739.671
0,029605986

Bankamizrn, 30.09.2017 Hesap Donemine Alt Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ye Simrli
Denefim Raporu tablolan 30.10.2017 tarihinde KAP’ta yayinlanamk kamuya duyumlmutur.

Kayna1c htms://N.bp.orp.fr/fr/BilthHm/637786)
Bankamizin, 31.12.2017 Hesap Donemine Alt Konsolide ye Konsolide Oimayan Finaxmal
Tabiolari lie Bagimsiz Denetim Raporlan 02.02.2018 tarihinde KAP’ta yayrnlanamk kamuya
duyum1mutur. (Kaynak: https://www.kap.org.tr/tr/Bi Idirim/657894;
https://www.kap.org.tr/fr/Bildirim/657863)
Son finansal tablo taHhinden itibaren IS BANKAS1’nin finansal durumu ye faaiiyetleñnde
olumsuz bir degiik1ik olmadigirn beyan ededz.
2.8. ihraccimn bdeme gOdlinUn degeriendirilmesi 1cm
zamanlarda meydana geImi olaylar hakk,nda bilgi

Unemli olan, ihracciya iIlkin son

YOKTUR.
Konuya iIikin aynntili bilgi thraççt bilgi dokilmaninin 5.1.5 no’iu maddesinde yer
almaktadir.
2.9. Ihraççrnrn grup içerisindeki diger bir irketin ya da irkettedn faallyetleñnden Onemli
olcude etidlenmesi durumunda bu husus hakkinda bilgi
T. 1 BANKASI A.S.’nin, grup içeHsindeki bir irketin veya irketIerin faaiiyetterinden Onemli
olçUde etkilenmesi sOz konusu deglidir.
Konnya iiikin aynntib bilgi ihraççi bilgi dokumaninin 7.2 no’lu maddesinde yer
aimaktadir.
2.10. ihraççinin ann faaiiyet aianian hakkinda biigi

I Bankasi’nrn asia faaliyeti Bankacthk oiup i kollari kurumsal bankacihk, ticari bankacilik,
bireysel bankacilik, özei bankacilik, sennaye piyasasi faaiiyeUeri ye diger finansai hizmetier ye
ulusiamrasi bankaciliktan o1umaktadir.
Konuya iikin aynntih bilgi ihracç’ bilgi dokUman,mn 6.1
almaktadir.

no’lu blOmfinde yeF

2.11. Ihracçinin yonetim hakimiyetine sahip olanlann ad’, soyadi, ticaret unvam, yOnefim

hakimiyetinin kaynagi
Bankamiz senya1yeslnde en fazia jiiyai sahi:dt1aldanmiz Cumhuriyet Haik Partisi Genel
Baanhgi veflj1 Bankasi A.5. 4ns. Mqnz b;Gfly. ye Yar. San. Vakfi’dir. Siyasi pastier,
‘
/

Anayasa ye kanuniura uygun olaralq milletvekiii ye mahalil idareier seçimleH yoluyla, tuzuk ye
programiannda belirlenen görUieri dogruitusunda çaIimaIan ye açik propagandalan iie mliii
irailenin oiumasini saiayamk demobatik bir Deviet ye (opium duzeni icinde Ulkenin çagd
medeniyet seviyesine uiamasi amacirn gUden ye (like çapinda faaliyet göstennek Uzere
tekiiatianan tuzel kii1ige sahip iuiruiulardir. Vakiflar, gerçek veya tuzel kiiIedn yeterli ma! ye
haldan beiirii ye sUrekii bir amaca ozgUlemeieriyie oiuan ozel hukuk like! kiiiigine sahip ma!
topiulukiandir. Bu ozellikieri sebebi ile bankamizda ha]dm ortakyoktur.
Xonuya iilkin syrmuli bilgi ihraççi bilgi dokUmamrnn 12.4 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
2.12. Derecelendirme notu hakkinda bilgi
FITCH RATINGS*
(8 Raziran 2017)
Yabanci Pan
Mevduat Notu
TOrk Lirasi Mcvduat
Nato
Yabanci Pan Kredi
Notu
Turk Paras’ Kredl
Now
Ulusal Kredi Nato
*

S&P GLOBAL RATINGS* MOODYtS*
(31 Ocak 2017)
(20 Mart 2017)
Ba2fNegatif/Not-PHme
Bal/Negatif/Not-Prime

BB+/Duragan/B

BB/NegatiVB

BB+/Duragan/B

BflThegatiflB

AA+(tur)/Duragan

trAA-/trA-1

Simsiyla Uzun vadeli iatdi nouilGtfrunnm(eger varsa)/Kisa vadeli kredi now bilgilerini Içemiekiedir.

Konuya iIiMn ayrintih bligi sermayc piyasasi araci notunun 8.3 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
2.13. Garanti hukilmieri
YOKTUR.
2.14. Garant& hakkindaki bilgiler
YOKTUR.
2.15. Yonetim kurulu Oyeleri hakkinda biigiier
Gorevi
-Yonetim Kurulu Hakani
-Ucretlendinne Komitesi Bakam
-ltsedi Komitesi Yedek Oyesi
-Denetim Komitesi Uyesi
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Uyesi
-Yonetim Kuruiu Bakan Vekili
.Denetjm Komitesi Bakani
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Bakani
-Risk Komitesi Bakani
-Kurumsai Yonctim Komitesi Bakani
-Kredi Koinftesi Yedek Oycsi
-Genel MUdtheY&letim Kumlu Uyesi
8
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Prof. Dr. Turkay Berksoy

Feray Demir
Erturul Bozgedik
Ersin Under ciftçioglu
Mural Kamyalçin

-1cm Kurulu Bakam
-Kredi Komitesi Ba’kan,
-Risk Komitesi Uyesi
-Insan Kaynaldan Komitesi Bakani
-Bagimsiz Yonetim Kurulu Uycsi
-Denetim Komitesi Oyesi
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Oyesi
-Ocretlendirme Komitesi Oyesi
-Yonetim Kumlu Uyesi
-Kredi Komitesi Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Oyesi
Yonetim Kunilu Uyesi
-Kredi Komitesi Oyesi
Yonetim Kumlu Uyesi
-Kurumsal Yonetim Komitesi Uyesi
Yonetim Kurulu Dycsi
Yönetim Kurulu Uyesi
KI Yonetim Komitesi Oyesi
Yänetim Kurulu Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sommiuluk Komitesi Uyesi
Yönetim Kurulu Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Uyesi
-

-

-

-

Ozcal Korkmaz

-

Muslim San
Rahmi A*in Tureli

-

‘Sayin H. Ersin Oñnce ye Sayrn Fusun Tumsava Denetim Komitesi üyesi olmalan nedeniyle Bagimsiz Yanetim Kumlu
Uyesidirler.
(‘9:Genel Madur, mevwat geregi Yönetim Kurulunun dogal ilyesidir.

Konuya iIikin aynntih bilgi ihracçi bilgi dokUmaninrn 10.2.1 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
2.16. Bagimsiz denetim ye bagimsiz denetim kuruIuu hakkinda bilgiler

Unvan
Sorumlu Ortak
Badenetçi

31.12.2015
Akis Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
Maavir1ik A.S.

31.12.2016
Bagimsiz
Denetim ye
Akis
Serbest Muhasebeci Mali
Muavirlik A.S.

30.06.2017
Ganey B4tmsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mall
Milsavirlik A.S.

Murat Alsan

Erdal Tikmak

Adresj

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

Rtlzgarhbahçe Mh. Kayak
St No:29 Kavacik Beykoz,
Istanbul 34805

Fatma Ebru Yficel
Eski BUyUkdere Cad. No 27
Kat 1-5 Orjin Maslak Plaza
Maslak Mahallesi Sanyer
Istanbul 34398

3. IHRAç EDILECEK BORLANMA ARALAR1NA ILISKIN BILGILER
3.1. Ihrac edilecek borçlanma araçlari ile ilgili bilgiler
Bankamtz tamfindan 600.000.000 ii nominal degerli 207 gOn vadeli flnansman bonosu ye
300.000.000 TI., nominal degerli 382 gUn vadeli iskontolu tahvil ihraç cdilecekfir. Ibraca fazia
talep gelmesi durumunda toplam ihmç tutan l.350.000.000.TL nominale kadar artttnlabilecek ye
kiymetlerin ihmç tpiktarlari arasmda BoitlànniãAtaçlan Tebligi (V1I-128.8) Madde 4, 5. bendi
geregince gelen t*$e gore aktannayapilaietekdE.
‘1
-

/

Konuya ilbkln aynntili bilgi sermayc plyasasi araci notunun 4. biliflmlinde yer almaktadir.
3.2. Borçlanma araçlannrn hangi pan blrimine gore ihraç cdildii hakkinda bilgi:
Borçlanma amçlan Turk Lirasi cinsinden satia sunuiacaknr.
3.3. Halka an edilecek borçlanma araçlan lizerinde, borçlanma aracrnrn devir ye
tedavillilnil kisitlayici veya borçlanma aracrni alanlann haklanm kullanmasma engel
olacak kayitlann bulunup bulunmadigina Ilikin bilgi:
YOKTUR.
3.4. thraç edilecek borclanma araçlanrnn yatinmciya sagladigi hakiar, bu hakiarin
kullanini esaslari ye bu haklara ilikin kisitlamalar ile derecelendirme notlan:
Borçianma araci yatinmeflari, ihract gerçekIetiren Sirketin alacakitsi konumunda olup Sirket
aktifleri Uzerinde alacaklanndan (anapam ye faiz) baka bir hakka sahip degillerdir, Bununla
birlikie, kurucu, yonetici, denetçi ye kanunen sorumlu olan diger kimseler gorevlerini gerektigi
&bi yerine getime hususunda borçlanma amei sahipierine kari da sorumluduriar.
Konuya ilikin aynntdi bilgi sermayc plyasasi araci notunun 4.6 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
3.5. Nominal faiz oram ye Odenecek faize lIikin esaslar:
a) Nominal faiz orani:
207 gUn vadeli finanaman bonosu ye 382 gUn vadeli iskontolu tahvll için talep toplamanin son
gUnU olan 14.03.20 18 tarihini takip eden i gUnU faiz orani sennaye piyasasi araci notu madde
4.6’de belirtilen ekllde kesinletiñierek yatmmcilara KAP araciligi lie duyurulacaktir.
b) Borçlanma aracinin vadcsi ye plam:
207 gUn vadeli finansman bonosu ye 382 gUn vadeil iskontolu tahvil 1cm talep toplamanin son
gUnU olan 14.03.2018 taiihini taidp eden i gUnU (15.03.2018) faiz omrn ye dagitim sonuçian
onayianarak han edilecek ye aym i gUnU borçlanma amçlan haika arnna kaWan tUrn yatirimciiar
1cm vade balangic tarihi olacaktw. 207 gun vadell flnansrnan bonoianmn anapara ye faizinin geri
odernesi (vadesi) 08.10.2018 ye 382 gun vadeli tahvhllerin anapara ye faizinin geñ ödernesi
(vadesi) 01.04.2019 olarak be1irlenmitir.
c Kupon Odeme tarihleri lie faizin ne zaman Odenmeyc baIanacagi, son odeme tarihieri:
Iskontolu olarak ihmç edileeek 207 gun vadeli finansman bonoiannrn ye 382 gUn vadeil
talivillerin faizi bir defada ye vade sonunda anapam iie birlikte odenecektir.
d) Fabin degiken olmasi durumunda, dayandigi gOsterge faiz orani:
207 gUn vadeii finansman bonosunun faiz omnrnrn belirlenmesinde baz alinacak T.C.
Babakanhk Hazine MUsteariigi tarafindan ihnç edihni DIBS’Ier aagida1d gibidir.
ISIN

itfa Tarihi

11.07.2018
08.08.2018),
14.11.2011 /
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A

TRTIIO718TI.S
TRT080818T12
TRT14iiI$Ti9
rn.:’

/

12.12.2018

I

I

TRBI2I2I8TIO

382 gUn vadeli iskontolu tahvilin fluiz oramnrn belirlenmesinde baz ahnacak T.C. BabakanIik
Hazine MUstearhgi tarthndan ihmç edllmi DIBS’Ier aagida1d gibidir.
ItfaTarjhj

ISIN

14.11.2018
16.01.2019
27.03.2019
15.05.2019

TRTI4II 18T19
TRTI6OII9TI8
TRT2703 19T13
TRT150519T15

e) Halka arz edilecek borçlanma araçlannrn yiihk getiri orani:
207 gUn vadeli frnansman bonoianmn yillik getiri orani, finansman bonolan için hesaplanan
Gosterge Basit Faiz oramna %0,30 (otuz baz puan) ek getiri orani eklenmesiyle belirlenecektir.
382 gUn vadeli tahvilleñn yfilik getH orani, tahviller 1cm hesaplanan Gostere Basit Faiz omnma
%0,35 (otuzbe baz puan) ek getiri orarn ekienmesiyIe beiirlenecekflr. Borçlanma araçiannrn faiz
orani ye sati flyati talep toplamayi takip eden igUnU KAP’ta ilan edilerek kamuya
duyuruiacaktir.
1) Borçlanma araci sahipicri temsilcileri hakkrnda bilgi:
6102 sayili Turk Ticaret Kanunu uyannca borçlanma araci sahipleri, pay sahiplerinin paya bagli
olank sahip oldukian temsil hakianna sahip deil1erdir. Genel kurulda oy kulianma hakian
bulumnamaktadir.

g) Faiz ödemcsinin türev bir kisminin olmasi durumunda, yatirimin deerinin dayanak
aracin deerinden, flzcllikle riskerin acik bir ekiIde ortaya ciktigi durumlarda nasil
etidlendigi hakkrnda bilgi:
YOKTUR.
3.6. Borclanma araçiarinrn borsada iIcm gUnnesine iIikin esaslar lie iiem görme
tarihieri:
Borsa lstanbul’un 22/09/2017 tarihli onayiyla, IS BANKASI’nrn tedavuide bulunan borçlanma
amclanrnn BDDK tarafindan belirlenen limiti amamasi kouiuy1a, Banka tarafindan haika an
yoluyla ve/veya halka an edilmelsizin nitellkli yatinmeflam satfimak Uzere ihmç edilecek TI.
cinsinden 20 milyar TI. tutam kadar borçlanma amçlanndan,
a) Haiku an yoluyla saWacak kismrn, Kurulunuz tarafmdan izahnwnenin onaylanmasi ye sati
sonuçlannrn Borsamiza ulatn1masi kaythyla, Yonergenin 18. maddesi çerçevesinde Borsa
kotuna almarak KAP’ta yapilacak duyunsyu izieyen ikinci i guntinden itibaren Borclanma
Araclan Piyasasi Kesin AIim Satim Pazari’nda iIem görmeye ba1ayabiIecegi,
b) Haika arz ediImeksizin nitelikil yatinmeflara ihraç yoluyla satilacak kismin ise, Kurulunuz
tarafindan ihraç belgesinin onaylanmasi ye sati sonuçlannrn Borsamiza uIatiri1masi kaydiyIa,
Yonergenin 20. maddesi çerçevesinde Borsa kotuna ahnarak KAP’ta yapilacak duyuruyu izleyen
ikinci i gununden itibaren Borsamiz Borclanma Araçian Piyasasi Kesin Aiim Satim Paznn’nda
sadece nitelikli yatinmeilar arasinda iIern gdrmeyc baiayabi1ecegi bildiri1mitir.
r7

Konuya iIikin avniuili bilgi ser,faye p iaaraçi notunun 6.1 no’lu maddesinde yer
almaktathr.
rN
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4. RISK FAKTORLERI
4.1. Ihraçç’nrn borçlanma araçlarina iiikin yflkUmlUlflkleñni yerine getirme glicUnO
etkileyebilecek riskier
Ihraççi Wski: Finansman bonosu ve/veyn tshvil ihmçcisinrn borçlanma aracina iIikin
yUkamlaIuklerini k.smen veya tamamen nmarnnda yerine getirememesinden delay.
kar,Ia,iabiiecek mnr oias.iiidir.
Kredi Riski: Kredi riski, kredi borçiusunun t$ BANKASI lie yaptigi sozlqme gerekierine
uymayamk yflkUmIüIugflnu kismen veya tamamen nmaninda yerine getir(e)memesinden
oluabileeek nrar oiasihgini ifade eder.
Faiz Orarn Riski: Faiz omni dski, ffiiz oranlannda meydana gelen dalgalanmalann, faize duyarh
varlik, ynkilmiuluk ye bilanco dii iIem1efl Ozerinde meydana getirebilecegi deger dUUU olarak
tanimlanmaktadir. Piyasa faiz omnianndaki degiikii1der, faiz getiren aktiflere uygulanan faiz
orani lie faiz maliyetii pasiflere odenen faiz omnian arasindaki spread’i ye boylelikie faaliyet
sonuçlann. etkllemektedir.
Kur Riski: Kur riski, doviz kurlannda meydana gelebilecek degiik1ikler nedenlyle GRUP’un
maruz kalabilecegi zarar olasii®ni ifade etmektedir. GRUP’un varfik ye yflkUmlulUkierinin
onemli bir bolumu bata USD ye EUR olmak Uzere yabanci pam cinsindendir. Bu nedenle
kurlardaki degiime bagh olank GRUP varlik ye yukumIuIukleri amsinda döviz açigi nedenlyle
kur tiskine maruz kaiabiiecektir.
Likidite Riski: Genel olarak likidite riski Hr kuruluun net frnansman ihtiyacianm saglaynmama
riskidir. Likidite riski, bazi finansman kaynakiannin bulunamamasma sebep oiabiien piyasa
bozulmalan veya kredi derecesindeki dQuierden kaynakianabilir. Taridye piyasaiannda likidite
riski, geçmite ônemii çalkanulara yol açmi olan bir risktfr.
Piyasa Riski: Sahip olunan portfy veya flnansai poñsyonlann, finansal piyasalardaki
daigalanmalardan oflaya çikan faiz omni riski, kur riski, emtia flyat riski, opsiyon riski ye hisse
senedi flyab riski gibi riskier ndeniyie zarar ethic olasiligidir.
Operasyonel Risk: Yetersiz veya baansiz Ic sUreçier, insanlar ye sistemlerden ya da harici
olaylardan kaynaklanan ye yasal riski de kapsayan zarar etme olasthg.m Wade eder.
4.2. Dier riskier hakkzndaki teme! bilgiler
1tirak1erden Kaynakianan Riskier: IS BANKASI’nrn, finansai hizmetler ye cam da dahil
olmak there mubtelif sektOrlerdeki irketierde özsermaye itiraki bulunmaktadir. Herhangi Hr
mevcut /geiecekteki itimk yatiriminin veya 5th konusu yatinmiann toplamimn vefveya iieride
gerçeklqebiiecek eiden çikarmaiann 15 BANKASI’na oiumsuz etidieri olabilir. liaveten;
itiraklerin degerinde veya temettU gelirierinde genei piyasa kou1ian ve/veya irket1erin yOnetsel
ya da mali bflnyelerlne alt somniar nedeniyle I BANKASI oiumsuz yonde etkiienebilir.
Itibar Riski: Itibar riski, faaiiyetlerdeki bawisiziiklar ya da mevcut yasal duzenlemelere uygun
davranilmamasi neticesinde BANKA’ya duyuian gilvenin azalmasi veya itibann zedelenmesi lie
ortaya çikabilecek kaybi ifde etmektedir.

I Riski: Faaliyetin surdurulmesine iiikin risk oiamk da tammlaimbilecek i riski hacim, maij ye
giderlerdeki dalgaianmaiardan, rekabet ortamindaki degiim1erden kaynakianan risktir.

Strateji Riski: Yanh ticari seçinilcrdçnicarnt1anp dUzglTh Hr biçimde uyguianmamasmdan
veya ekonomik faktäfiFdeki degiimetepkheksik$giriden kaynaldanabilecek zararlardir.

U

Spesifik Risk: Olagan piyasa hareketleri dirnda, menkul kiymet ihraççisinin (1$ BANKASI)
yönetimlerindcn ye mali bunyclerinden kaynaldanabilecek sorunlar nedeniyle kredibilitesinin
dl4mesi sonucu meydana gelebilecek zarar olasiligidir.
Digen Banka hakkrnda faaliyet inilnin kaldinlmasi ve/veya Bankanrn TasarrufMevduati Sigona
Fonu’na devredilmesine iiikin kamrlar alinmasi yatwuncilan zamm ugratabilir. Aynca Bankamn
kontmlfl diinda gelecekie kanunlarda ye mevzuafta yapilacak degiiklik1er sektOffl
etidJeyeceinden Banka’nin faaliyetleri ye finansal sonuçlan uzerinde dogrudan veya dolayb
alumsuz etki oIuturabilir. BANKA bilgi varhklan, bilgisayar ye iIefiim kaynakian alarn içinde
bilgi sizinUsi veya hizmet kesinüsi yaanmasi sonucu oluabi1ecek Siber risk bynakli finamal ya
da itibad kayip yaayabiIir.
4.3. ihraç edilecek borçlanma araçlarrna i1ikin riskier hakkindaki temel bilgiler
thracci Kredi Riski; Borçlanma aracini ihraç eden Bankarnn borçianma aracindan kaynaldanan
ödeme yOkumlulOkierini kismen veya tamamen yerine gctizmemesi nedeniyle yatinmciiann
kaqilaabilecegi risktir.
Piyasa Riski: Borçlanma amçlart ihrac edildikcen sonra, bu amclann ikincil plyasadaki faiz orani
ekonomideki ye BANKA’nin mail yapisrndaki ge1imelere bagit olamlc han edilen faiz oramndan
farkh olank ikincii piyasada belirienecektir. BOylece borclanma araçlannm itfa tarihine kadar
olan degeri, faiz oranlanndaki degiikliklere paralel olarak deRiebiIecektir. Ancaiç ilk ihraçta
borçlanma amemi alip vade sonuna kaJar elinde tutan yattnmci, itfa (vade) tarihlerinde
kendiledne www.isbank.com.tr adresli TUrkiye I Bankasi A.S.’nin Internet sitesi ye KAP’ta Han
edilen fain elde edecektir.
Likidite Riski: thraççi kredi dummundan bagrms,z olarak alici ye satictlann piyasaya kauliminin
dUmesi sebebiyle i1em hacimierinin dQmesi ye piyasa derinliginin yetersiz kalmasi ihmca
iliIdn likidite riskini onaya cikannaktadir.
Konuya ilikin aynnbh bilgi ihracci bilgi dokfimanmin 4., sennayc
ise 2. bOlümftnde yer almaktadir.

plyasasi

araci notunun

5. HALKA ARZA IL$KIN BILG1LER
5.1 Haika anin gerekcesi ye haika an geiir)erinin kullanim yerleñ
Bankamiz flnansman bonosu ye tahvil ihraçlan;
•
•
•
•
a

Benzer vadeli TL kredilerin fonlanmasi,
Kaynak çeitiendirmesi,.
Net vade açiginin anltilmasi,
Likidite etldsi ye
Yattnmcilam sunulan Odin çeifluIiginin amnimasi

gerekceleriyle gerçek1etirilmektedir.
Banlmcihk sektörU pasif yapisinda önemli olçUde agirligi alan mevduat kaleminin diinda da
fan yaranimast ye kaynaklarin çeitlendidImesi, gerek Bankamiz gerekse de sektUr tanfmdan
tercih edilen bir husustur. Diger yandan, thize hassas pasiflerin ortalama vadesinin
gerçek1etirilen ibnclar lie uzatilank net vade açiginrn azaitilmasi hedeflenmektedir.
Gerçekletirilecek ihnçlar finansal rasyoiarin gucIO seviyelerde idame ettirilmesi açisrndan
Onem an etmekte olup, ihraçlar ile sagIaiict kaynaldann Bankamizin likidite rasyolanna
alumlu yonde katJJ yapmast beklenmektedir. Ifaveten. Bankamiz finansman bonosu ve/veya
tahviiiefl lie tasaji3fsahiplerine sunulan yatinm ilruñlerinde çqitlilik sagIanmi olacakur.
13
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Ihmç yoluyia yaratilacak kaynakiar % 100 omninda benzer vadeli ‘FL hedilerin fonlanmasrnda
kulian,lacaktir. U cinsinden ihraç edilen borçlanma araci bakiyesi istlkmrli bir seyir izlemekte
oldugundan, bakiyenin bUyQk bir kismi borçlanma ançiarrnin itfa tarihieri ile yakin vadedeki
U bedilefln yenilenmesi 1cm kullanilmakiudir. have kaynak yaratilmasi halinde de ylne bu
bynaldar benzer vadeli U krediler için kullanilmaktadir.
Konuya i1ikin aynntdi bilgi sermayc piyasasi ann notunun 32 no’lu maddesinde yer
almaktadir.
5.2 Hulks ana iIikin tanel bilgiler
Haiku amn tabi oldugu koullan
I BANKASI 5411 sayih Bankacilik Kanunu Hukumleri uyannca faaliyet gostennekie olup, aym
kanun hukilmleri uyannca BDDK’nrn duzenleme ye denetimine tabidir. BDDK’mn 30.09.2010
iaHh ye 3875 sayili karari ile bankalann U cinsinden flnansman bonosu/rnhvil ihraç etmesine
inn veri1mitir.
Ralka an edikn borçianma araçiannin tutan:
Ihraç edilecek 207 gUn vadeli finansman bonolannin nominal tutarlan 600 milyon TL 382 gUn
vadeil tahvillerin nominal tutarlan 300 milyon U’dir. SOz konusu borclanma amclanna fazia
talep gelmesi durumunda toplam ihraç tutan l.350.000.000.-TL nominal degere kadar
arttinlabilecek ye kiymetlerin ihmç miktarian arasrnda Borçlanma Araçlan Tebligi (VlI-128.8)
Madde 4, 5. hendi geregince gelen talebe gOre akmnna yapflabilecektir.
Balks arz suresi ye tahmini halka an takvimi:
12-13-14 Mart 2018 taHhlerinde 3 i gUnU sUresince talep toplanacaktir.

flalka ann bavuru sureci lie bavuru yerlerl ye sati elt1i:
Sati, l YATIRIM ye I BANKASI tantmndan “Talep Topiama YOntemi” lie
gerçekletifllecektir. Talebin andan fazia olmasi durumunda uygulanacak dagitim esaslan madde
sermaye plyasasi araci notunun 5.2.2. maddesinde belirtHmektedir. Bu halka arzda finansman
bonosu / iskontolu tahvii satin almak isteyen tOm yatinmcilann; halka arz sOresi içinde ye
sermaye plyasasi araci notunda belirtilen bavuru yerlerine mUncaat ederek Talep Formu’nu
doldurmalan ye satin aiacaldan borçlanma amçlannm bedelletini sennaye plyasasi ann notunun
5.1.6 maddesine gOre yatirmalan gerebnektedir. 1 BANKASI borçlanma araclanmn halka
arzina iJikin olarak yannmciiar aagida1d gibi 3 (üç) gruba aynlmi1arthr Yurtiçi Bireysel
Yatinmcilar, Yurtiçi Kurumsal Yatinmcilar, Yurtdii Kummsal Yahnmcilar.
Finansman bonosu/ iskontolu tahvil halka amna bavumn yatinmcilar, i YATIRIM MENKUL
DEERLER A.5.ve tUrn ubeleri ile acentesi konurnundald TURKIYE t BANKASI A.5.’nin
tUrn ubeleiine talepte bulunmak için bavumbi1irler.
Kiymet Blokesi YOntemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerleri:

Bavuru Yed

Teminata Konu Olabilecek Ki’meder

I Yatirim Menkul

Pam

Degerler A.S.

/

Kiymet
Bozdurmaya

Piyasasi Fonu, Kisa Vadeli
Borçlanma Araçlañ Fohu, DIBS TL)

hi Talep
Yöntemi
Degiken
Yöntcm

Jj/

.t—

/111
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I,

801 kodlu 1 Portiby Pam Piyasasi Fonu 1 (bir)
veya
adet ye katlari olarak, 808 kodlu 1 PortThy Kisa Sabit
Vadeli Borçlanma Araçlan Fonu ise asgari adet Degiken
10 (on) olup adetler l0’un kaflari oiarak Yöntem (Talep
TUrkiye i Bankasi A.$.

belirtilecektir. TL DIBS’ier ye 1$ BANKASI’nin foununda
ihraç ebni oldugu TL cinsi finansman yaunmci
bonos&tahviiler 1cm

asgari adet 10 (on) olup tamfrndan

adetler l0’un katlan olarak beiirtiiecektir. belirtiiecektir.)
Yabanci pam DIBS’ler teminata alrnmayacaktir.
Döviz Blokesi Ybntemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerieri:

.

Bap’uru Yen

Döviz
Bozdurmaya
ihkjn Talep
Yilntemi
Degiken
Yöntem

Kisitlar

1 Yatinm
Deerler A.S.

Menkul

T{Irkiye 1 Bankasi A.S.
.

Doviz
Sadece vadesiz dbviz tevdiat hesaplan (DTH)
kuilamiabilecek olup, bir yatinmci sadece tek bir
vadesiz DTH lie talepte bulunabilecektir.

Sabit Yontem

KariJanamayan talepiere alt bedeiler lie yatinmcilar tarafrndan sati flyatinin (Izerinde
ödenen tutariann jade ckii hakkinda bilgi:
Talep ettikleri finansman bonosu ve/veya tahvilin parasal tutanrn gUn içinde nakden yatiran Yufl
lçì Rireysel Yatinmeilarm yatirdikian tutar finansman bonosu velveya tahviiin hesapianna
vimian edilecegi tarihe kadar gecelik repoda degerlendirilerek her bir repo donUOnde yatinmci
hesaplarina yansitilacaktir.
Taiep edilebilecek asgari vclveya anmi miktarlar hakkinda Mgi:
Fiinansman bonosu ye iskontolu tahvil talep eden Bfreysel Yatinmcilar, Talep Fonnu’nda talep
ettikleH parasal tutan, Yurtici ye Yurtdii Kummsal Yatinmcdar ise talep ettikied adedi
belirtecekierdir. Nominal deged I TL oian I adet borçlanma ama için Bireysel Yatinmcilann
minimum talep tutan 1.000 TL, Yurtici ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilann minimum talep
miktan 1.000 adet (1.000 TL) olacaktir.
Borçlanma araci almak için bawum yapilacak yerier lie borcianma ann bedelierinin
ödenme yen ye ekfl ile teslim sUresi de dabil borçianma ançiannin teslimine iIiidn bilgi:
a) Bawuru yapilacak yerier lie borçianma anti bedelierinin ödenme yen ye ekIine iiikiu
bilgi:
i) Yart içi Bireysei Yatinmciiar: Yurt içi Bireysel Yatinmcilar aagida belirtilen nakden odemc,
kiymet ye dOviz biokesi yOntemiyie talepte bulunma seçenekierinden ancak bidni seçerek talepte
bulunabilirler.
(I) Nakden Odeme: Yurt îçì Bireysel Yatrnmcilar talep euikleri flnansman bonosu/tahvile
i1ikin parasal tutan nakden yatiracaklarthr.
(2) Kiymet Biokesi Yontemiyie Taiepte Buiunma: Yurt içi Bireysel Yatinmeilar, yatinm
hesaplannda mevct olan ye sennaye piyaási.araci.notu madde 5.1.3.2’de belirtilen bymetled
teminat aostermedsuretiyle flnansmanbonosu/tahviljálep edebiieceklerdir.
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Kiymet Bozdurmaya ilikln Sabit YUntem: Vade balangiç tarihinde, bu yOntemi tercib eden
yatinmcilann dagthm listesine gOre almay’ halt eftikIeri finansman bonos&tabvii bedellefl,
yatinmcilann bloke edilen TL DIBS’leri, l BANKASI’nin ihraç etmi oIduu TL cinsi
flnansman bonoian/tahvilleri ve/veya teminat kabul edilen fonlan res’en bozdumiarak
odenecektir. Hem teminat kabul edilen foniar hem U ems! flnansman bonosu/tahvil teminati lie
talepte bulunan yatinmeilann kiymetlerinin nakde donQtOru1mesi simstyla fon ye en yakin vadeli
U cinsi finansman bonolan ye tahviller (DIBS ye I BANKASI’nm ihnç etmi oldugu TL ems!
finansman bonolan ye iahvlller) ekIinde yapdacaktir. Teminat kabul edilen fonun
bozdurulmasmda ise o gUn 1cm IS BANKASI tarafindan açikianan aIi flyati dikkate alrnacaktir.
Kiymet Bozdurmaya IIikin Deglken Yöntem: Vade balangiç tañhinde, bu yOntemi tercih
eden yatnmciiann dagitim listesine gOre aimayi halt ettikieH finansman bonosWtahvil bedelieri,
yatinmcilann vade baiangiç tarihinde sum 12:OO’ye kadar nakden odeme yapmamalan halinde,
bloke edilen DIBS’ier ve/veya fonlar bozdumlarak odenecektir. Teminat gosterilen fonlann
bozdurulmasmda ise o gUn 1cm fon kurucusu tamfindan açiklanan ab? flyati dikkate almaeaktir.
(3)DOviz Blokesi YOntemlyle Talepte Bulunma: Yurt ‘ci Bireysel Yatinmciiar hesaplannda
meveut olan TUrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi’nca ahm-satim konusu yapilan
donUtUrulebilir dovizieri teminat gostennek suretiyie finansman bonosu/tahvll talep
edebilecekierdir.
DOviz Bozdurmaya iiikin Sabit YOntem: Vade balangiç tarihinde, bu yontemi tercih eden
yatinmcilann dagium listesine gOre aimayi hak ettikieri finansman bonosu/tahvii bedeiieri,
yatinmcilann bloke edilen dOvizieri res’en, l BANKASI’nrn dagitim arnndaki gie doviz a1i
kurundan bozduruiarak odenecektir.
DOviz Bozdurmaya IIikin Dcgiken YOntem: Vade baIangiç tarihinde, bu yontemi tercih eden
yatirimciiarin dagitim listesine gOre almayt halt ettikleri flnansman bonosu/tahvil bedelleri,
yatinmcilann vade balangiç tarihinde saat 12:OO’ye kadar nakden Odeme yapmamaiari haiinde,
bloke edilen dovizier bozdurularak Odenecektir. Teminat gOsteHlen dovizin bozdurulmasrnda 15
BANKASI’mn dagitim anrndaki g1e dOviz aii kuru kullanilacaktir.
ii) Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsai Yatinmeilar:
Yurtiçi ye Yundit Kunimsal Yatinmcilar’in talepte bulunmak 1cm taicp foimu doldurmalan
yeterlidir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilar finansman bonosu/tahvil bedeilerini taiep
anrnda Odemeyecekierdir. Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmdilar aimaya hak kazandikian
finansman bonoianmnltahviileñn bedelini vade balang:ç tarihinde saat 12.OO’ye kadar
odeyeccklerdir.
b) Borclanma araçlannrn teslimine ilikin bilgi:
Halka an edilecek borc!anma amçlan, sattm tamanlanmasini mBtealdp Sennaye Piyasasi
Mevzuati çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipieH bazinda kayden izlenmeye balanacaktir.
Yatinmcilann satin almaya hak kazandikian kiymetler, vade baIangiç tarihinde MKK’daki
hesaplanna aktanlacakur.
Halka an sonuclarinin ne ekilde kamuya duyurulacagi hakkinda bilgi:
Halka an sonuçlan, Kumlun senuaye piyasasi araçlanmn satiina i1ikin duzeniemelermnde yer
alan esaslar çerçevesinde dagitim listesinin kesmnietigi gUnU taldp eden 1k! i gUnU içerisinde
Kuml’un Ozel durumlann kamuya açiklanmasn i1ikin duzeniemeleri uyannca kamuya
duyuruiur.
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Konuya iflkin aynntili bilgi sermayc piyasasi araci notunun 5.1 no’Iu maddesinde yer
aimaktadir.
53 Menfaafler hakkinda bilgi
YOKTUR.
5.4 Halka andan talepte bulunan yatirimedarm katlanacagi maiiyeticr hakkmda bilgi
1 BANKASI mnfindan ihmç dilecek borçianma araçianna i1ikin vergiicndinne sennaye
piyasasl araci notunun 9. maddesindeki “Borçlanma Ançlan He ligili Vergilendirme Esasian”
kisminda ye 5.6. “Talepte bulunan yatinmeilann odeyecegi maliyetler haklonda bilgi” kismrnda
be1iffi1mitir.
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