Turkiye

i Bankasi A..

Ozet

Bu Ozet, Sermayc Piyasasi Kurulu (Kurul)’nca L?d06/2018 tarihinde onaylanmihr.
Wplam 20.000.000.000.-TI. tutanndaki ihrac tavani kapsamindaM
borçbnma araçlannin halka an edilecek 500.000.000.-TI. nominal degerli 207 gUn vadeli
flnansman bonolarmrn balks amna iliIdn özettir. Halka an edilecek finansman bonolanna
(bundan bflyle borclanma araçlanna) fazla talep gelmesi durumunda balks an tutan
750.000.000.-TI. ‘ye kadar arffinlabilecektir.
Ortakhgim,nn

Ozetin onaylanmasi, 6zette yer alan bilgilerin dogru olduunun Kurulca tekeffulu anlamina
gelmeyccegi gibi, s& konusu borçlanma ançlanna ilikin bir tavsiye olarak da kabul edilemez.
Ba özet cerçevesinde ihraç edilecek borclanma araçlanna ilikin ihraccinin yatinmcilara kai
olan odeme yUkOmlulfigU, Kurul veya herhangi bir kamu kuruluu tarafindan garanti altina
alinmamiØir. Aynca balks an edilecek borçlanma araclarinin fiyahnin belirlenmesinde
Kurul’un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.
Ba Ozet, ihraççi bilgi dokuman. ire sermaye piyasasi araci notu lIe birlikte gecerli bir
izahname oluØurur ire ihraçci bilgi dokilmani ye sermaye piyasasi araci notunda yer alan
bilgilerin Ozetini içerir. Ru nedenle, özet izahnameye giri olarak okunmali ire halka arz edilecek
borclanma araçlanna llikin yahnm kararlan ihracçi bilgi dokumani, sermaye piyasasi araci
notu ire ozetin bir bOtlin olarak deerlendirilmesi sonucu ycrilmelidir.
Bu özet lie birlikte incelenmesi gereken ihracçi bilgi dokllmani 19/10/2017 tarihinde, ihracci
bilgi dokilmani tadil metinleri 23/11/2017, 05/01/2018, 15/02/2018, 13/04/2018 ye 11/06/2018
tariblerinde, sermaye plyasasi ann notu iseLSIO6/2018 tadhinde ortakliimmn ire haIku anda
sfla ancihk edecek I Yatinm Menkul flegeder AS.’nin wwwisbankcom.fr ye
www.isvatlrim.com.tr adresli Internet siteleri ile Kamuya Aydinlatma Platfonnu (KAP)’nda
(ksp.org.tr) yayimlanmibr. Aynca bavuru yerlerinde incelemeye açik tutulmakiadir.
SPKn’nun 10’uncu maddesi uyannca, imhnameyi oluturan belgeler ire bu belgelmin
elderinde yer alan yanli, yanilun ye eksik bilgilerden kaynakianan zararlardan ihncçi
sorumludur. Zarann ihraççidan tazmin cdilcmemesi veya edilemeycceginin acikça belli olmasi
halinde; halka an edenler, ihraca aracibk eden yetidli kurulu, vana garantdr ire ihnççinm
yOnetim kurulu uyeleH kusurlanna ire durumun gereklerine gore zanriar kendilerine
yllldetllebildigi OIçUde sorumludur. AncaL izahnamevi olusturan dieer belaclerle birlikte
okunduthi takdirde Ozetin yaniltici, hatak veya tutaniz olmasi durumu hark olmak Ozere,
sadece Ozete baëh olarak iJ&Iflere herhanal bir hukuki sorumluluk ylikienema BaWmsiz
denetim, derecelendirme ye degerleme kurululan gibi izahnameyi oluturan belgelerde yer
almak Uzere hanrlanan raporlan hazirlayan kii ye kurumlar da hazirladikian raporiarda yer
alan yanl, yaniltici ire eksik bilgilerden SPKn hUkümleri çerçev&nde sorumludur.
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KISALTMA yE TANIMLAR
A.5.
AB

Anonim 5irketi
Avwpa Birligi

ABD

Amerika Birleik Devietieri

ATM

Otomadk Pan çekme Maidnasi
BANKASI

Thrkiye I Bankasi Anonim

BDDK

Nankacilik Duzenieme ye Denetleme Kurumu

Borçiamna Araçlan

I bu OZET kapsaminda ihmç edilecek finansman bonolan

Borsa veya BIAS
BSMV

Borsa Istanbul A.5.
Banka ye Sigorta Muameieieñ Vergisi
“Thrkiye 1 Baiikasi Anonim 5irketi” lie birlikte bagh
ortaklikiari Anadolu Anonim Turk Sigorta 5irketi, Anadolu
Hayat Emeklilik A4., Closed Joint Stock Company lbank
(CiSC lbank), Efes Varhk Yönetim A.S., Is Investment Gulf
Ltd., I FaktoHng A.$., I Finansal Kimlama A.5., I
Gaydmenkul Yat.nm Ortakhg. A.5., I Giriim Sennayesi
Yatinm Ortakhgi A.5., I Portffiy Yonetimi A.5., I Yatirim
Menkul Degerler A.5., I Yatinm Ortakhgi A.5., 1bank AG,
Maxis Securities Ltd., Milli ReasUmns T.A.5., TSKB
Gaydmenkul Yatinm Ormldigi A.5., Tlfrkiye Sinai Kalbnma
Bankasi A.5., Yatinm Finausman Menkul Degerler A.5. ye
itiraki “Amp-Turk Bankasz A.5.”
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ISIN
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ICAP

Uluslararasi Menkul Kiymet Tammlama Kodu
1 Yatinm Menkul DeRerler A.5.
Kamuyu Aydmlanna Platfonnu

MKK

Merkezi Kayit KtwuIuu A.5.

RJ4D
SPKn
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S&P
TBB
T.C.
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‘B K YE i BANKAt

1. OZETIN SORUMLULUUNU YCKLENEN KISILER
Kanuni yetid ye sorumluluklanmiz dahilindc ye görevimiz çerçevesindc bu ozefte ye
ekierinde yer alan sorumlu oldugumnz kisimlarda bulunan bilgilerin ye verilerin gerçee
uygun oldugunu ye dntte 1w bilgilerin anfanum degidrecek niteikte bir cksiklik
bulunmamasi 1cm her tfirIU makul özenin gUsterilmi oldugunu beyan edcriz.
Ibraççi
TURKIYE IS RANKASI A.S.

IURKWE

BRNKF&S! !4

cemaye Piyas&BnBobom

&a1çtn
Mildur Yardimeisi
06/06/2018

Sorumlu Oldugu Kisim:

/
Ozetin Tamami

Y€e)’
BWm Madam
06/06/20 IS

2. inJzAcçlYA ILISKIN BILGILER
2.1. lhraccinin ticaret unvani
Thrkiye

b Bankasi Anonim Sirkeü

2.2. Ihnççirnn hukuki statilsU, tabi oldugu mevzuat, ihraççinrn kuruldugu lUke lie iletbim
bilgikri
liukuki Statil
Tabi Oldugu Yasal Mevzuat
Kuruldugu (like
Flu Ydndfim YeH
Internet Adresi
TelefonveFabNumaralan

—

:

Anonim Sirket
Turkiye Cumhuñyeti Kanunlan
TOrkiye
I Kuleleri, Kule: I,
34330 LevetitBeikta/Istanbul
www.isbank.com.tr
02123160000/ 02123160990

yer
Konuya i1ikin ayrintdi bilgi ihracçi’bjIgtd4Uqianrnrn 5.1.4 no’lu maddesinde
almaktadir.
“.
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2.3. Ihraçc,yi i’e faaliyet gosterilen sektflru etkileyen önemli egilimler
2017 ythmn ikinci çeyreginde doviz kuru dalgali seyrini ilk çeyrege gOre azaltmr, isiz1ik vedleri
belli omnda iyiiqme gOstenni ye enflasyon thmh bir seyir izlemeye baiamitir. Turk Limsi’mn
yilrn ilk aylanndald deger kaybinrn gecikmeli etkiled lie enerji fiyaUanndald kismi toparianma
sonucunda tuketici enflasyonu Nisan ayinda %i 1,9 lie tepe noktastna u1aminr. ‘(din ikinci
yansrndan itibaren ekonomide toparianma egilimi, global merkez bankalanmn geni1eyici pan
politikalanrn devam edecegi beklentileri He gelimekte elan alkelere yonelik guclenen sennaye
akimlan Turk Lirasi’rnn diger geiimekte elan (like para birimled lie birllkte deger kazanmasim
saRiamitir. SOz konusu geiimelere ragmen gerek manet gerekse çckirdek enflasyonda istenen
gediemenin gerçek1ememesi sonucunda TCMB, enflasyon gOrunumflnde belfrgin bir iyileme
sagianana kadar pan politikasrndald siki duruun surduruiecegini açiklamitir. Kisa ye orta
vadede, global merkez bankalarinm pan politikasi karariannrn ye jeopolitik risklerin gerek
uluslanrast gcrekse ulkemiz piyasalannda risk o1uturmaya devam edecegi beklemnektedir.
Yurtiçinde enflasyon gerceklqmeieri ye buna bagh olarak TCMB politikalan para ye sermaye
piyasalanm etkileyeeek gelimeler olarak one çikmaktadir. ABD, Euro Boigesi ye çin’deki
ekonomik gelimeIer ye para politikalanndaki degiimler lie gelimekte olan iikelere yOnelik
sennaye alomiannm seyri de uikemiz ekonomisini etidleyecek bahca unsurlar olarak dikkatle
izlenmeye devam edecektir. 13u dogmiwda, Bankamiz aktif-pasif yonetimi stmtejilednin
oluturulmasi simsrnda, gerek likidite gerekse yapisal faiz oramna iiikin rasyolar On piana
çilonitir. Onilmuzdeki donemde de bilanço yOnetimi, Bankamiz Aktif-Pasif Yonetimi Riski
Poiltikas, ilkeleri dogruihisunda ye meveut riskier gOzctilerek en etkin eki1de sflrdurulecektir.
Konuya ilikin aynntih bilgi ihraççi bilgi doklimanirnn 8.2 no’lu maddesinde yer
almaktadir.

2.4. Ihraçcinin dabil oldugu grup ye grup içindeki konumu hakkmda bilgi
30 Haziran 2017 itibanyla, IS BANKASI’nrn finans, cam ye hizmet sektOrierinde faallyet
gOsceren 25 adet irkette dogrudan pay bulunmaktadir. Bu irket1erin 16 adedi bag]i ofla]dik, 3
adedi itirak ye 6 adedi de satilmaya hanr menkul deer olank simflandinlmitir. Merkezi
istanbui’da oian I Bankasi’mn ana faaliyetiefl bankacihk hizmetiedne odaklanmakla birlikte, 1
Bankasi Grubu’nun faaliyetieri oiank ele alindigmda flç ana boiume aynlabllir: Bankacdik
Hinnetled, Finansal Itinkler ye Finansal Olmayan Itirakler.
Konuya ilikin aynntih bilgi ibraçç. bilgi dokUmaninin 7.1 no’lu maddesinde yer
almaktad,r.

2.5. Kar tahmin ye bekientileri
YOKTUR.
2.6. lhraççi bilgi doklimarnnda yer alan finansal tablolara ilikin bagimsiz denetim
raporlarma art oluturan hususlar haklunda açiklama:
Gilney Baimsiz Denetim ye Serbest Mubasebeci Mali Ml4avirlik A.S. tarafmdan srnirh
denetime tabi tutulan 30.06.2017 taribli konsolide finansal table ye dipuotlara ilikin Sinirh
Bagimsiz Denetim Raporunda u ifadelere yer verilmi$ir: 30 Haziran 2017 tadhi itibanyla
hanrlanan iliikteki konsolide finansal jb1e4&,.Ban1ca yOnetimi tarafindan ekonomide ye
‘last eddied nedeniyle aynlan ye tamami
piyasalarda meydana gelebilecek
tutannda serbest kariliW içermektedir.
yanlan
gider
geçmi dOnemlerdg.
inda belirtilen hususun konsoilde
Szrnrh denetimim1’z gOre, anh,

0

tablolar Uzerindeki etkileri haricinde, iIiikte1d am donem konsolide finansal bilgilerln,
Turldye I Bankasi A4.’nin ye konsolidasyona tabi ortakhklannin 30 Haziran 2017 tarihi
ayhk doneme iIildn finansal
ifibanyla finansal dunimunun ye ayni tarihte sona eren am
perfonnansinrn ye nakit a1uIannin BDDK Muhasebe ye Finansal Raporlama Mevztmti’na uygtm

finansal

olamk ifim önemIi yOnleflyle gerçege uygun bir biçimde sunulmadigi kanaatine vannamiza sebep
olacak herhangi bir husus dikkatimizi cekmemitir.
Aids B4imsiz Denetim ye Serbcst Mubasebeci Mali Mi4avirlik A.S. tarafindan b4imsiz
denedme tabi tutulan 31.12.2016 tarihli konsolide finansal tablo ye dipnoUara iliMn
BaØmsiz Denetim Raporunda Denetçi Gorflü: Konsolide Finansal Tablolara lIikin Açiklama
ye Dipnotlar Bolum 5-11. Not g.S’te bellrtildiRi there, 31 Amlik 2016 taflhi itibanyla hazwlanan
i1iikteki konsolide finansa) tablolar, Banka yUnetimi tarafindan ekonomide ye piyasalarda
meydana gelebilecek olumsuz gelimeleiin olasi etklleri nedeniyle tamami geçmi donemlerde
gider yazilamk aynlan 800.000.000.-U tutannda serbest kariligi içermektedir. G&ilt1mflze
gore, yukandaki artli gOrU0n dayanagi paragrafinda aciklanan hususun konsoilde finansal
tablolar uzedndeki etldsi haricinde, iIiikteki konsolide finansal tablolar, TUrkiye 1 Bankasi
A.S.’nin ye konsolidasyona tabi ortakhklannrn 31 Arahk 2016 tarihi itibanyla finansal dummunu
ye ayrn taribte sona eren hesap donemine alt finansal perfonnansmi ye naldt akilanni; BDDK
Muhasebe ye Finansal Raporlama MevzuatCna uygun olarak tUrn Onemli yonlerlyle gerçege
uygun bir biçirnde sunmaktadir.
Akis Bagimsiz Denefim ye Serbest Muhasebeci Mali MOavirlik A.S. tarafindan baimsiz
denedme tabi tululan 31.12.2015 tarihli konsolide finansal tablo ye dipnotlara ilikin
Bagimsiz Denedm Raporunda Denetci GöruO: Konsolide Finansal Tablolara lIikin Açiklama
ye Dipnotlar BoIum II. Not g.S’te beIirtiIdii (here, 31 Aralik 2015 tarihi itibanyla hanrlanan
i1iikteki konsolide finansal tablolar, Banka yonetimi tamfrndan ekonomide ye piyasalarda
meydana gelebilecek olurnsuz geIime1erin olasi etkileil nedeniyle tamami geçmi donemlerde
gider yanlamk aynlan ye 200.000.000.-TL’si carl donernde iptal edilerek gelir yazildiktan sonra
kalan net 800.000.000.-U tatarinda serbest kari1igi içemiektedir. Gor0Umflze gOre, yukandald
arUi gOr0Un dayanagi paragrafinda açiklanan ht5usun konsolide finansal tablolar Owindeki
etkileH harleinde iliikteki konsolide finansal tablolar, Tilrkiye t Bankasi A..’nin ye
konsoildasyona tabi ortaldiklannin 31 Amhk 2015 tarihi itibanyla finansal durumunu ye ayni
taiihte sona eren hesap donernine ait finansal performansini ye nakit akiIanm; BDDK Muhasebe
ye Finansal Raporlama Mewuati’na uygun olarak tUrn onemli yOnledyle gerçege uygtrn bir
biçimde sunrnaktathr.

2.7.

Seçilmi finansal bilgiler ye faaliyet sonuclan

(Bin U)

AKTIF KALEMLER
Nakit Degerler ye Mcrkez Bankasi
Satilmayn Hanr Finansal Varhklar (Net)
Kredimer ye Alacaklar
AktirToplami

PASIF KALEMLER
Meyduat
Alinan Krediler
Ozkaynaklar
PasifToplami

.‘

Sirnrh

B4imsiz

Baimsiz

Denetimden
Ueçmi

Dtnetlmden Geçm4
Konsolide

Deaetimden Geçml
Konsollde

Konsolide
30.06.2017

31.12.2016

31.122015

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
41.009.342
193.937.827
325.498.972

195.024.646
53.519.627
t’-’4t644.925
.- 41PA2386

179.159.438
52.166.079
41.726.862

154.201.290
45.468.534
36.683.526

373.820264

325.498.972

I
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Srnirh Denetimden Sinirh Dendimdcn
Gcçmi Konsolide Geçmi Konsolide
30.06.2016
30.06.2017
(Bin IL)
Net Faullyct KarIZann
SürdflrUku Faaliyetler Dönem
Ka&Zann
Net Dilnem Kan/Zarari
Pay Banza Kz,jç1Cyip

Bflimsiz

Bakimsa

Denelimden
Geçmi
Konsolide
31.122015
4.575.081

3.865345

2.951209

Denefimden
Geçmi
Konsolide
31 .1 2.2016
7.019.441

3.070334

2.435.601

5.682.858

3.739.671

3.070.334
0,024529394

2.435.601
0,019142146

5.682.858
0,044434276

3.739.671
0,029605986

Banimmizin, 30.092017 Hesap Dönemine Alt Konsolide Olmayan Finansa) Tablolar ye SrniriLç4’%.
Denetim Raporu tablolan 30.10.2017 tarihinde KAP’tayayinlanamk kamuya duyurulmutur
IKavnak: https://www.kay.org.tr/tr/Bhldirim/637786)
Bankamizin. 31.I2.2Ot7Hesap DUnemine AitKonsolide ye KonsoiideOlmayan Finansal TablolarL lie BimsiztneEiñi:
.:
Raporlan 02.02.20 18 tarihinde KAP’ta yayinlanarak kamuya duyuruImutur.
1
863)
BildirimI6S7
kap.org.tr/tr/
B94;
https:llwww.
BildiriinI6Sl
kap,org.trflr/
(Kayiiak: https:llwww.
ith
Bankamizin, 31.03.2018 Hesap Donemine Alt Konsolide Olmayan ye Konsolide Finansal Tablolan ye SiiflrI’Dètitt
Raporu sirasiyla 11.05.2018 ye 18.05.2018 tarthinde KAP’ta yayinlanarak kamuya duyuriiImitUt
httpsilwww.kap.org.tr/kiBildirinil6S3343 https://www.kap.org.tr/trIBildirimJ684S92
BANKASI’rnn finansal durumu ye faaliyetlerinde
Son finansal (ablo taflhinden itibaren
olumsuz bir degiikIik olmadigirn beyan edeñz.
...•

s

onemli olan, ihracciya iIikin son

2.8. Ihraççrnin ödcme gliclinun degerlendirilmesi 1cm
zamanlarda meydana geImi olaylar hakkinda bilgi
YOKTUR.

Konuya iIikin aynntih bilgi ibraççi bilgi dokümanrnin 5.1.5 no’Iu maddesinde yer

aim aktadir.
2.9. Ihraççinin grup içeñsindeki diger bir irketin ya da irketIeHn faaliyetlerinden Unemli
Olçilde etklienmesi durumunda bu husus hakkinda bilgi
BANKASI A.5.’nin, grup içeHsindeki bir irketin veya irketlerin thaliyetleñnden onemli
oIçude elldlenmesi söz konusu degildir.

T.

IS

yer
Konuya ilikin aynnflhi bilgi ihracci hilgi dokflmaninin 7.2 no’lu maddesinde

almaktadir.

2.10. ihraççinm ann fanilyct alanlan hakbnda bilgi
T. i BANKASI A.5.’nin ana faallyeti Bankacilik olup i kollan kurumsal bankacilik, ticari
bankacilik, bireysel bankacihk, ozel bankacilik, sermaye piyasasi faaliyetleH ye diger finansal
hizmetler ye uluslararasi bankaciiiktan o1umaktadir.
yer
Konuya iIiIdn aynntih bilgi ihraççi bilgi dokflmarnrnn 6.1 no’Iu bolumunde
almaktadir.
.

unvani, yOnctim
2.11. lhraccrnin vbnetim hakimiyetlnesabipoiinffinn\JJ, soyadi, ticaret
hakimiyetinin
-

:‘
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Bankam,z sermayesinde en faAa paya sahip ortakianmiz Cumhuriyet Haik Partisi Genel
BakanIigi ye T. 1 Bankasi A.S. Mens. Munz. Sos. Guy. ye Yar. San. Vakfi’dir. Siyasi paffiler,
Anayasa ye kanunian uygun oiarak; milletvekill ye mahalli idareler seçimlcH yoiuyia, luzuk ye
prognmiannda belirienen görftieri dogrultusunda çahmaian ye açik propagandalan lie mliii
iradenin oiumasrni saglayamk demolgatik bir DevicE ye toplum duzeni içinde Ulkenin çagda
medeniyet seviyesine u1amasi amacirn guden ye Uhice capmda faaiiyet gostennek flzere
teIdiat1anan tflzel IdiIige sahip kwuiuiardir. Valaflar, gerçek veya tuzei kii1erln yeterli mal ye
haklan belirli ye sGrekii bir amaca ozgUiemeleflyle o1uan ozel hukuk tuzel kiiiigine sahip mal
topluluklandir. Bu ozellikied sebebi lie bankamizda hakim ortakyoktur.

Konuya iHkin ayrintih bilgi ihraççi bilgi dokUman,nrn 12.4 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
2.12. Derecelendinne notu hakiunda bilgi
FITCH RATINGS*
(1 Haziran 2018)

S&P GLOBAL RATINGS
(04 Mayis 2018)

MOODY’S
(09 Mart 2018)

Yabanci Pan

8a3/Negatif/NoL-

Mevduat Notu
Tilrk Lirasa Mevduat
Now

Prime

Yabanci Pars Kredl

Notu
TUrk Pans, Xredi
Notu
Ulusal Kredi Notu
*

Prime
Ba2ThegatiffNotBB+/NegatWB

BB+/Negatif/B
AA+(tur)/Negatif

BB-/Dumgan/B
BB4Dumgan/B

WA+/trA- I

Sinsiyiu Uzun vadeli laedi noth/Gorunum(eger var)/Kisa vadeii kredi notu bilgilerini içumektedir.

Konuya iliMn aynnbh bilgi sermayc piyasasi anti notunun 83 no’Iu maddesinde yer

almaktadir.
2.13. Caranti kükilmlcri

YOKTUR.
2.14. Ganntor hakkrndaki bilgiler

YOKTUR.
115. YUnetiin kurulu uycleñ hakkinda bilgiler
Görevi

-Yonetim Kurulu Bakani
-Ucretlendirme Komitesi Bakam
-Kredi Komitesi Yedek Uyesi
-Denetim Komitesi Oyesi
-KKTC Ic Sistemler KomiteslUyesi
-Yönetim Kunilu Hakan Vekili
-Denetim Komitesi Bakam

-KKTCjç.Sjsjem1er Komitesi Bakani
-RiskKcslitesiflakani
:Kummsal flhetirn Komitesi Bakani
8

Adnan Bali (9

Prof. Dr. Turkay Berksoy

Feray Demir
Ertugrul Bozgedik

Ersin Onder cinçioglu
Murat Karayalçrn

-Kredi Komitesi Yedek Oyesi
-Genel Mildur ye Yonefim Kumlu Uyesi
-1cm Kuwlu Bakani
-Krcdi Komitesi Bukani
-Risk Komitesi Uyesi
-Insan Kaynaklun Komitesi Babni
-Bagimsiz Yonefim Kurulu Uyesi
-Denetim Komitesi Uyesi
-KKTC Ic Sistemler Komitesi Oyesi
-Ucretlendinne Komitesi Uyesi
-YOnetim Kumlu Uyesi
-Kredi Komitesi Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Oyesi
Yonetim Kuwlu Uyesi
-Kredi Komitesi Uyesi
Yonetim Kunilu Oyesi
-Kurumsal Yonetim Komitesi Oyesi
Yöuetim Kumlu Oyesi
Yonetim Kumlu Oyesi
-Kurumsal Yonetlin Komitesi Uyesi
YOnetim Kurulu Oyesi
-Kunimsal Sosyal Sonimluluk Komilesi Dyesi
Yónetim Kumlu Uyesi
-Kurumsal Sosyal Sorumluluk Komitesi Oyesi
-

-

-

-

Ozcal Korkmaz

-

Muslim San
Rahmi Akrn Tureli

-

*Sayin H. Ersin Ozince ye Sayin Fusun TUmsava Denetim Komitesi ilyesi olmalnn nedeniy)e BaRimsiz Yonetim Kurulu
Uyesidirler.
(9:Genel Müdur. mevzuat gengi Yonedm Kumlunun doRa] Qyesidir.

Konuya iikin aynntth bilgi ihracçi bilgi dokflmanimn 10.2.1 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.

2.16. Bagimsiz denetim ye bagimsiz denetim kurulusu hakkrnda bilgiler

Unvan
Sorumlu Ortak
Badenetçi

Adresi

31.122015
Akis Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
MUavirIik A.S.

31.122016
Aids Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
MUavirlik A.S.

30.06.2017
Ganey Bagimsiz Denetim ye
Serbest Muhasebeci Mali
M0avirIik A.S.

Mint Alsan

Erthl Tikmak

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

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

Fatma Ebm YUcel
Eski Buyukdem Cad. No 27
Kat 1-5 Orjin Maslak Plaza
Maslak Mahallesi Sanyer
Istanbul 34398

3. IRRAC EDILECEK BORLANMA ARALAR1NA ILISKIN BILGILER
3.1. ibrac edilecek borclanma araçlari ile ilgili bilgiler
Bankamiz tarafindan 500.000.000.-TL nomirial*kerli 207 gUn yadeli finansman bonosu ihmç
edilecekUr. Ihraca ffizla talep gelmesi durthiii.mdajhtaç tutan 750.000.000.-Th nominale kadar
aruinlabilecektir.
-

—.
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Konuya iliØdn aynntdi bilgi sermayc plyasasi araci notunun 4. bölümlinde yer almaktadir.
3.2. Borçlanma araçlannin hangi para birimine gore ihraç edildii hakkinda NIgh
Borçlanma amçlan Tilrk Urasi cinsinden satia sunulacaktr.
33. Halka an edileeck borçlanma ançlan fizerinde, horclanma aracinin devir ye
tedavfllunü kisiUayici veya borçlanma ancmi alanlann haklanni kullanmasma engel
olacak kayitlann bulunup bulunmadiina ilikin Nigh
YOKTUR.
3.4. Ihraç edilecek borçlanma araciannrn yatinmciya sagladigi hakiar, bu haklann
kullanim esaslan ye bu hakiara iIikin iusitlamalar ile derecelendirme notlan:

Borçianma araci yaunmciiari, iiwaci gerçeklqtiren Sirketin alacalthsi konumunda olup 5irket
aktiflefl fizerinde alacaklanndan (anapara we thiz) baka bir hal&a sahip degillerdir. Bununla
birlilcte, kumcu, yonetici, denetçi ye kanunen sorumlu olan diger kimseler g&evlerini gerektigi
gibi yerine getimw hususunda borclanma ama sahipieñne kari da sommludwiar.
Konuya iIiMn aynntih bilgi sermayc plyasasi araci notunun 4.6 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
3.5. Nominal faiz oram ye odenceek faize ilikin esaslar:

a) Nominal faiz oram:
207 gun vadeli finansman bonosu 1cm tulep toplamanm son gUnO olan 20.06.2018 tarihini takip
eden i gunu faiz oram sermaye piyasasi araci notu madde 4.6’de belirtilen eki1de
kesinletirilerek yaUnmcilara KAP anciligi lie duyurulacaktir.
b) Borclanma aracinin vadesi ye plani:
207 gUn vadeil finansman bonosu 1cm talep toplamanrn son gunil olan 20.06.2018 tarihini takip
eden i gUnfl (21.06.2018) faiz oram we dagium sonuçlan onaylanarak Han edilecek vu aym i
gUnil borçianma ançian halka anina katiian turn yatinmciiar 1cm wade baiangiç tarihi olacaktir.
207 gUn vadeii finansman bonosunun anapam we 1izinin geri odemesi (vadesi) 14.01.2019 oiank
beHrIenmitir.
c) Kupon odeme taHhleri ile faizin ne zaman Odenmeye balanacagi, son Odeme tarihleñ:
tskontolu olarak ihraç edilecek 207 gUn vadeli finansman bonosunun faizi bir defada ye wade
sonunda anapam lie birllkte odenecektir.
d) Faizin degikcn olmasi durumunda, dayandigi gOsterge faiz orarn:
207 gUn vadeli finansman bonosunim faiz onninin belirlenmesinde baz almacak T.C.
Bababnhk Hañne MUstqar1ii tamfrndan thnç ediImi DIBS’Ier aagida1d gibidir.

itfa Tarihi
14.11.2018
12.12.2018
16.01.2019
27.03.2019 /

ISIN
TRTI4II18TI9
TRB121218T10
TRTI6OII9T18
TRT270319T13

TORKIVE

BANKAS

:;s! Pivasiar1

V

e) Haika an edilecek borçianma araçlarinrn yilhk getiri onrn:
207 gUn vadeli finansman bonosunun yiflik getiri omni, finansman bonolan 1cm hesaplanan
Gosterge Basit Faiz omnrna %0,20 (yirmi baz puan) ek getiñ orani eklenmesiyle belirlenecektir.
Borçlanma anclannrn thiz oram ye sat flyati talep toplamayi taidp eden ig0nU KAP’ta ilan
edilerek kamuya duyurulacaktir.

O Borçlanma ann sabipleñ temsilcileri hakiunda bilgi:
6102 sayili Turk Ticaret Kanunu uyannca borçlanma araci sahiplefl, pay sahiplerinin paya bagh
olamk sahip olduklan temsil haklanna sahip degillerdir. Genel kurulda oy kullanma haklan
bulunmamaktadir.
g) Faiz odemesinin tflrev bir kisminrn olmasi durumunda, yatirimm degerlnin dayanak
aracin degerinden, özellikle riskerin açik bir eIdIde ortaya cikugi durumlarda nasil
etkilendlgi bakkinda bilgi:
YOKTUR.
3.6. Borçlanma araçlannin borsada iIem gOrmesine iiikin esaslar lie llem görme
tarihieri:
Borsa Istanbul’un 22/09fl017 wñhli onayiyla, 15 BANKAST’nrn tedavulde bulunan borçlanma
ançlannrn BDDK tarafindan belirlenen limiti amamasi kou1uyIa, Banka tarafindan halka an
yoluyla ve/veya halka an edilmeksizin nitelikil yalinmcilan satilmuk Uzere ihmç edilecek ‘FL
cinsinden 20 milyar TL tutara kadar borclanma araçianndan,
a) Halka an yoluyla satilacak kismin, Kunilunuz tamfrndan izahnamenin onaylanmasi ye sati
sonuçlannin Borsamiza uIaUnImasi kaydiyla, YOnergenin 18. maddesi çercevesinde Borsa
kotuna afinarak KAP’ta yapilacak duyumyu izleyen ikinci i gununden itibaren Borçlanma
Macian Piyasasi Kesin AIim Satim Pazan’nda iIem gOnneye ba4layabileeegi,
b) Halka an edllmeksiñn nitelikil yaUnmcilara ihraç yoluyla satilacak kismin ise, Kumiunuz
tarafindan ihraç belgesinin onaylanmasi ye sati sonuçlannrn Borsamin ulatinImasi kaydiyla,
Yonergenin 20. maddesi çerçevcsinde Borsa kotuna alinarak KAP’ta yapilacak duyuruyu izleyen
ikinci i gunanden ifibaren Boisamiz Borçlanma Araçlan Piyasasi Kesin AIim Satim Pann’nda
sadece nitelikil yaunmcilar arasinda i1em gOrmeye baçlayabilecegi bi1diriImitir.
Konuya liikin ayrrnfih bilgi sermaye piyasasi araci notunun 6.1 no’Iu madd&nde yer
almaktadir.
4. RISK FAKTORLERI
4.1. Ihracçrnin borçianma araçlanna iIikin yukIImIuIUkIerini yerine gedrme gucunU
etkiieyebilecek riskier
lbraçci ifiski: Finansman bonosu ve/veya tahvil ihmçcisrnin borçlanma aracrna iIikin
yukUmIOIOkiedni kismen veya tamamen zamarnnda yerine getirememesinden dolayi
kariiailabi1ecek war olasihgidw.
Kredi Riski: Kredi iiski, bedi borçlusunun i BANKASI He yaptigi sOz1eme gerekieHne
uymayarak yuk0mIfllOUnu kismen veya tamumenzamaninda yerine getfr(e)memesinden
j’
o1uabiIecek zarar olasihgim ifade cder,
:

/

-

St
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Faiz Orani Riski: Faiz omni riski, ffiiz oranianuda meydana gelen dalgalanmalann, faize duyarli
varlik, yOkumlulfik ye bllanço dii iiemieri uzerinde meydana getirebiiecei deger duUU olarak
Iarnmlanmaktadir. Plyasa faiz oranlanndaki degiikiflder, faiz getfren aktiflere uygulanan thiz
omni lie faiz maliyetii pasiflere odenen faiz oranian ansrndaki spread’i ye boylelikie thaliyet
sonuçianm etldlemektedir.
Kur Riski: Km flski, dOviz kurlannda meydana gelebilecek degiik1ikIer nedenlyle GRUP’un
manxz kalabliecegi zarar olasiligmi ifade eunektcdir. GRUP’un varlik ye yakumlulukierinin
Onemli bir bolumu batn USD ye EUR olmak Uzere yabanci pan cinsindendir. Ru nedenle
kurlardaki degiime bagh olamk GRUP varlik ye yukumrnrnkleri amsmda doviz açigi nedenlyie
km Hskine maniz kalabileeektir.
Likidite Risid: Genel olarak likidite dski bir kuru1uun net finansman ihtiyaçiarini saglayamama
riskidir. Likidite riski, ban finansman kaynakiannin bulunamamasma sebep olabilen piyasa
bozulmalan veya bedi derecesindeki dOtI1erden kaynakianabilir. Thrkiye piyasalannda likidite
riski, gecmite onemli çalkantilara yol açmi olan bir risktir.
Piyasa Riski: Sahip olunan portffiy veya finansal pozisyonlann, finansal. plyasalardaki
dalgalanmalardan ortaya çikan faiz omrn riski, km riski, emtia flyat riski, opsiyon riski ye hisse
senedi fiyat riski gibi riskier nedeniyie zarar eUne olasiligidir.
Operasyonel Risk: Yetemiz veya baansiz iç sureçler, insanlar ye sistemlerden ya da harici
olaylardan kaynakianan ye yasal riski de kapsayan zarar etme olasiitgim ifade eder.
42. Diger riskier haklundaki temel bilgiler
lØiraklerden Kaynakianan Riskier: is BANKASI’nin, finansal hizmetier ye cam da dahii
olmak there muhtelif sektorlerdeki irket1erde bzsermaye itiraki buiunmaktadcr. Herhangi bir
meveut /geiecekteki itimk yatinmmin veya söz konusu yatmmiarin toplaminin velveya ileride
gerçek1eebiIecek elden cikarmaiann i RANKASI’na olumsuz etkiieri olabilir. Ilaveten;
itimk1erin degerinde veya temettU geiirlcrinde genel piyasa kowllan ve/veya irket1erin yonctsel
ya da mall bunyelerine alt somniar nedenlyle 15 BANKASI oiumsuz yonde etkilenebiiir.
Itibar Riski: Itibar riski, faaliyetlerdeki baansiziiklar ya da mevcut yasal duzenlemelere uygun
davnmlmamasi neticesinde BANKA’ya duyulan gOvenin azaimasi veya itibann zedelenmesi lie
oflaya cikabilecek kaybi ifade etmektedir.

i Riski: Faaliyefin surdurulmesine iiikin risk olarak da tanimianabilecek i riski hacim, maxj
giderlerdeki dalgalanmaiardan, rekabet ortammdaki degiimierden kaynaldanan risktir.
Strateji Riski: Yanh ticari seçimlerden, kamrlann dUzgiln bir biçimde uyguianmamasmdan
veya ekonomik faluorlerdeki degiime tepid eksikiiginden kaynaldanabilecek zararlardir.
Spesifik Risk: Olagan piyasa hareketieri thrnda, menkul kiymet ihmçcisinin (15 BAMCASI)
yonetimlerinden ye mali bunyelerinden kaynakianabilecek sorunlar nedeniyie kredibilltesinin
dumesi sonucu meydana gelebiiecek zarar olasiligidir.
Diger: Banka haidunda faaliyet izainin kaldinimasi velveya Bankamn Tasarruf Mevduati Sigorta
Fonu’na dewedilmesine iIikin kararlar alinmast yatinmcflan zaran ugntabiiir. Aynca Bankanm
kontrolu thmda geieeekte kanunlarda ye meyzuatta yapilacak degiik1ikier sektöru
etkileyeeeginden Bank&nm faaliyetierl ye finansal sonuçian Ozerinde dogrudan veya dolayli
oiumsuz etki ohqtunbilir. BANKA bilgi vathkian, bilgisayar ye iledim kaymikian alan içinde
bilgi sizintisi veya hinnet kesintisi yaØiñiasopuëutluabiiecek Siber risk kaynaldi finansal ya
da itibari kayip yaayabiiir.
43. lhrac Aiieeek borcianma araclarin .iIikii risIdei hakbndaki temel bilgiler
12
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thraççi Kredi Riski: Borçlanma aracim ihraç eden Bankanin borçlanma aracindan kaynakianan
odeme yukumliiOklerini lusmen veya tamamen yerine getinnemesi nedeniyie yatinmeilann
karilaahüecegi dsktir.

Piyasa RMd: Borcianma ançlan ihraç edildlkten sonm, bu amclann ikincil plyasadaki faiz omni
ekonomideki ye BANKA’mn mali yapisindaki gelimelem bagh olamic han edilen faiz oranmdan
faridi olarak ikineil piyasada beiHenecektir. Bóylece borçlanma amçlannin ith tañhine kadar
olan deged, falz omnlanndald deiklik1ere paraiel olarak degiebiJecektir. Ancak, ilk ihraçta
borçlanma aracim alip vade sonuna kadar elinde tutan yatinmci, ith (vade) tañhieñnde
kendilerine www.isbank.com.tr adresli TUrkiye I Bankasi A.S.’nin Internet sitesi ye KAP’ta ilan
edilen faizi elde edecektir.
Likidite Riski: lhmcçi kredi durumundan bagimsiz olarak alici ye sabeilann piyasaya katihmimn
dflmesi sebeblyle iJem hacimlerinin dUmesi ye plyasa derinliinin yetersiz kalmasi ifiruca
i1ikin Iilddite riskini oflaya çikarmaktadir.

Konuya ilikin aynntih bilgi ihracci bUgi dokilmaninin 4., sermayc piyasas’
he 2. bOlumlinde yer almaktadir.

araci notunun

5. HALKA ARZA ILISKIN RILGILER
5.1 Haika anin gerckçesi ye halka an gelirierinin kulianim yerleri
Banhmtz borçianma ama ihraçlan;
•
•
•
•
•

Benzer vadeli U kredllerin fonlanmasi,
Kaynuk çeitlendirmesi,
Net vade açigimn azaltilmasi,
Likidite etkisi ye
Yatinmeilam simulan (irOn çeitIiliinin artinimasi

gerekçeleflyle gerçek1etirilmekredir.
Bankacihk sektorO pasif yapismda onemli olçude agirligi olan mevduat kaleminin diinda da
fon yaratfimasi ye kayTlaklann çeit1endirilmesi, gerek Bankamiz gerebe de sektôr tarafindan
tereih edilen bir husustur. Digcr yandan, thize hassas pasifleñn ortalama vadesinin
gerçeMedfl1en ihmçlar lie umtilarak net vade aç,grnm anhuimasi hedeflenmektedfr.
GerçekIefiñlecek ihnclar finansal rasyolann gUçlil seviyelerde idame ettirilmesi açisindan
ônem an etmekte olup, ihmçlar lie saglanacak kaynaldann Bankammu likidite rasyolanna
olumlu yonde katki yapmasi bekienmektedir. Ilaveten Bankamiz finansman bonosu vc/veya
tahvilleñ lie tasarrufsahiplerine sunulan yatinm ürOnlerinde çeiUhiik saglanmi olacaktir.
thmc yoluyla yaratilacak kaynakiar %100 ommnda benzer vadeli TL bedilerin fonlanmasinth
kullanflacaktir. TL cinsinden ihmc edilen borçlanma araci bakiyesi istikmrh bir seyir iziemeMe
oldugundan, baidyenin bilyOk bir kismi borçlanma araclannm iffa tarihieri lie yalun vadedeki
U bedilerin yenilenmesi için kullanilmaktadir. have kaynak yaratilmasi halinde de yine bu
kaynakiar benzer vadeli U bediler 1cm kuilanilmaktadir.
Konuya iliØdn aynntili bilgi sermayc piyasasi araci notunun 3.2 no’Iu maddesinde yer
almaktadir.
5.2 HaIku arm iIikin temeL bilgiler
Haiku arnn ttbi oldugu koullar:

7.
-
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i BANKASI 5411 sayth Bankacihk Kanunu Hilkumleri uyannca faaliyet gostemiekte olup, ayni
kanun hilkflmleri uyannca BDDK’nrn duzenleme vc denetimine tabidir. BDDK’rnn 30.09.2010
larih ye 3875 sayih kann ile banicaiann U cinsinden finansmun bonosultahvil ihraç etnesine
inn veH1mitir.
Halka an edilen borçlanma araclarrnrn tutan:
lhmç edilecek 207 gOn vadeli finansrnan bonosunun nominal tutan 500.000.000.-TL’dfr. Söz
konusu borclanma ancina fazia talep gelmesi dummunda ihnç tutan 750.000.000.-U nominal
degere kadar arttirilabilecektir.
Halka an sOresi ye tahmini balks an takvimi:
18-19-20 Haziran 2018 taiihlerinde 3 i gUnO süresince talep toplanacaktir.
Hulks sin bavuru sOreci lie bavuru yerleri se sah ekIi:
SaU’, I YATiRIM ye 15 HANKAST tanfindan “Talep Toplarna Yontemi” ile
gerçekletiriIecektir. Talebin arzdan fazia olmasi durumunda uygulanaeak dagitim esaslan madde
sennaye piyasasi araci notunun 5.2.2. maddesinde belirtilmektedir. Bu halka arzda finansman
bonosu satin almak isteyen dim yatinmcilann; halka arz sUresi icinde ye sennaye piyasasi aract
notunda belirtilen bavuru yerlerine mUracaut ederek Talep Formu’nu doldurmalan ye satin
alacakiari borçianma ançlanrnn bedellerini sermaye piyasasi ann notunun 5.1.6 maddesine gore
yatirmalan gerekmektedir. I BANKASI borçlanma ançiannin haiku anina i1ikin olarak
yatinmeilar aagida1d gibi 3 (üç) gruba ayn1mi1ardir Yuniçi Bireysel Yatinmcilar, Yurtici
Kumrnsal Yatinmcilar, Yurtdii Kurumsal Yatinmeilar.
Finansman bonosu haiku amna bavuran yatmrncilar, I YATIRIM MENKUL DEOERLER
A.5.ve turn ubeleri ile acernesi konumundaki TURKIYE 15 BANKASI A.5.’nin turn ube1erine
talepte bulunmak için bavumbi1ir1er.
Kiymet Blokesi Yöntemi lie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yerieri:
Kiymet

Bauru Yen

Teminata Konu Olabliecek Kiymetier

i Yatinm Menkul
Degerier A.5.

Pan Plynsasi Fonu, Kisa Vadeli
Borçlanma Araçlan Fonu, DIBS (TL)
801 kodlu 1 Portffly Pam Piyasasi Fonu I (bir)
adet ye katlan olank, 808 kodlu l Portthy Kisa
Vadeli Borçlnnma Amçlan Fonu ise asgari octet
10 (on) olup adetler 10’un kaflari olarak
belirtilecektir. TL DIBS’ler ye IS BANKASI’nin
ihraç etmi oldugu TL cinsi finansman
bonosu/tahvilier 1cm asgari adet 10 (on) olup
adetler 1O’un katlan olarak belirtllecektir.
Yabanci pan D1BS’ler teminata abnmayacaktir.

TUrkiye l Bankasi A.5.

YOntemi
Deiken
YOnLem
Sabit
veya
Degiken
Yönlem (Talep
formunda
yalinmci
tarafmdan
belirtilecektir.)

Döviz Blokesi Yöntcmi tie Odeme Kabul Edecek Bavuru Yeried:
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1 Yatinm
Degerler A.5.

Menkul

0egiken
YOntem

Doviz
Sadece vadesiz dflviz tevdiat hesapian (0TH)

Tth*iye I Bankasi A.S.

kullamlabilecek olup, bir yatinmci sadece lek bir
vadesiz 0TH lie talepte bulunabllecektir.

Sabit YOntem

Kailanamayan taleplere alt bedeller lie yabnmnlar tanfrndan sab flyatinin fizerinde
Odenen tutaHann inde dcIi hakiunda bilgi:
Talep ettikleri finansman bonosunun pamsal tutanm gun içinde nakden yatiran Yurt Içi Bireysel
Yatinmcilann yatirdikian tutar finansman bonosunun hesaplanna virman edilecegi tarihe kadar
gecelik repoda deRerlendirilerek her bir repo dOnti0nde yatinmci hesaplanna yansitilaeaktir.
Talep edilebilecek asgari v&veya azami miktarlar hakkinda bilgi:
Fiinansman bonosu talep eden Bireysel Yatinmeilar, Talep Fonnu’nda talep enikleri pamsal
tutan, Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmeilar ise talep eltikieri adedi belirtecekierdir. Nominal
degeri I TL olan I adet borçlanma araci 1cm Bireysel Yatirimcilann minimum talep tutari 1.000.U, Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatinmcilann minimum talep miktan 1.000 adet (1.000.-TL)
oiacaktzr.
Borçlanma araci almak icin bavuru yapilacak yerler lie borçianma araci bedellerinin
ödenme yen ye seMi lie teslim sUresi de dahil borclanma araçlannin teslimine iIikin bilgi:
a) Bavuru yapilacak yerler lIe borçlanma ann beddilerinin ödenme yed ye ek1ine ilikin
bilgi:
i) Yurt ici Bircysel Yatinmeilar: Yurt içi Bireysel Yalinmcilar aagida belirtilen nakden ödeme,
kiymet ye dOviz blokesi yontemiyle talepte bulunma seçenekleflnden ancak birini seçcrek talepte
bulunabilirler.
(1) Nakden Odeme: Yurt içi Bireysel Yatinmeflar talep euikieri finansman bonosuna ilikin
pamsal tutan nakden yatracakiardir.
(2) Kiymet Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt id Bireysel Yatirimcilar, yatinm
hesaplannda mevcut olan ye sennaye piyasasi araci Horn madde 5.l.3.2’de belirtilen ktymetleri
teminat gostemiek suretlyle flnansman bonosu talep edebilecekierdir.
Kiymet Bozdurmaya tlIldn Sabit Yontem: Vade baIangiç tarihinde, bu yontemi tercih eden
yatinmcilann dagium listesine gOre almay’ hak ettikied finansman honosu bedelleri,
yatinmcilann bloke edilen TL DIBS’leri, 15 BANKASI’nm ihnç etmi olduRu U cinsi
flnansman bonolan/rnhvilleri v&veya teminat kabul edilen fonlan res’en bozdumlarak
Odenecektir. Hem teminat kabul edilen fonlar hem TI. cinsi finansman bonosultahvil tenilnati lie
miepte bulunan yatinmcilann kiymetleñnin nakde dOnUtOrOlmcsi sirasiyla fon ye en yakm vadeli
U cinsi finansman bonolan ye tahviller (D1BS ye 15 BANKASI’mn ihraç etmi oldugu U cinsi
finansman bonolan ye ffihviiler) ek1inde yapilacakur. Teminat kabul edilen fonun
bozdurulmasinda ise o gUn 1cm 15 BANKASI tarafmdan açiklanan ali flyati dikkate alinacaktr.
Kiymet Bozdunnaya ilikin Deiken Yöntem: Vade baIangiç tafihinde, bu yontemi tercih
eden yaunmcilann d4itun listesine gOre almayi hak ettikieri finansman bonosu bedelleñ,
yatinmcilann vade baJangiç tarihinde saal !2;c,.,ye kadar nakden Odeme yapmamalan halinde,
bloke edilen DIBS’ier ve/veya fonlar boithiiiiftenecekfir. Teminat gOsterilen fonlann
bozdurulmasmda. ise o gUn için fon kurudusu táiahn4pftdik1anan ah fiyati dikkate aimaeaktir.
—
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(3)DOviz Blokesi Yöntemiyle Talepte Bulunma: Yurt Içi Bireysel Yatinmeilar hesaplannda
meveut alan Turkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi’nca alim-satim konusu yapilan
donutflrOlebilir dövizleri leminat gostennek suretiyle flnansman bonosu talep edebileceklerdfr.
Döviz Bozdurmaya Iiikin Sabit Vontem: Vade balanwc tañhinde, bu yöntemi tercih eden
yatinmcilann daitim listesine gore Mmayi hak ettikleH finansman bonosu bedelleri,
yallnmcilann bloke edilen dovizieri ms’en, IS BANKASI’nm dagitim amndald gie doviz ah
kunmdan bozdunilarak odenecektir.
DIlviz Bozdurmaya Ilikin Degiken Yöntem: Vade balangiç tarihinde, bu yontemi texih eden
yatinmeilann dagitim listesine gOre almayi hak ettikieri finansman bonosu bedelleri,
yatinmcilann vade ba1angic tarihinde sanE 1200’ye kadar nakden Odeme yapmamalan halinde,
bloke edilen dovizier bozdumlarak Odenecektir. Teminat gosterIlen dovizin bozdumlmasinda 15
BANKASI’rnn dagitim arnndaki gie dOviz ah kuru kullanilacaktir,
ii) Yurtiçi ye Yurtdii Kurumsal Yatirimeilar:
Yurtiçi ye Yurtdisi Kurumsal Yannmcilar’in talepte bulunmak için talep fonnu doldurmalan
yeterlidir. Yurtici ye Yurtdii Kurumsal Yatinmetlar finansman bonosu bedellerini talep arnnda
Odemeyeceklerdir. Yurliçi ye Yurtthi Kurumsal Yafinmeilar almaya hak kazandikian finansman
bonolannin bedelini vade baIangic tarihinde suat 12.OO’ye kadar odeyeeeklerdir.
b) Borçlanma araçlannin teslimine i1ikin Nigh
Halka an edilecek borçlanma araçlan, satiin tamamlanmasini muteakip Sennaye Piyasasi
Mevzuati çerçevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazinda kayden izlenmeyc balanacaktir.
Yatinmcilann satin almaya hak kazanthklan kiymetler, vade ba1migic tarihinde MKK’dald
hesaplanna aktanlacaktir.
ilalka an sonuclannrn ne ekilde kamuya duyurulacagi hakkinda bilgi:
Halka an sonuçlan, Kunlun sennaye piyasasi araçlanmn sauina ilikin dUzenlemelednde
yemlan esaslar çerçevesinde daginm listesinin kesinletigi gunO taldp eden iki i gUnu icerisinde
Kurul’un Ozel dunnnlann kamuya açiklanmasina i1ikin duzenlemeleri uyarrnca kamuya
duyunilur.
Konuya ilikin ayrintih bilgi sermayc piyasas. ann notunun 5.1 no’lu maddesinde yer
aimaktadir.
5.3 Menfaatler hakiunda bilgi
YOKTUR.
5.4 HaIku arzdan talepte bulunan yatirimcilann kutlanacagi maliyetler hakkinda bilgi

i BANKASI tarahndan ihraç edilecek borçlanma araçlanna i1ikin vergilendinne sermaye
piyasasi amci notunun 9. maddesindeki “Borçlanma Araclan ile Ilgili Vergilendirme Esaslan”
kisminda ye 5.6. “Talepte bulunan yatinmcilann odeyecegi maliyetler hakkmda bilgi” kismmda
belirtilmitir.
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