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Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurull'rca
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tarihinde

onaylanmrytlr.

Ortaldllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL tutarmdaki ihrag tavanr kapsamlndaki
borglanma araglarrnrn halka arz edilecek 750.000.000.-Tl'lik krsmrnm satrgrna iligkin
iizettir. Halka arz edilecek borglanma araglanna fazla talep gelmesi durumunda halka
arz tutan 1,000.000.000.-TL'ye kadar artrnlabilecektir.

dzetin onaylanmasq iizette yer alan bilgilerin do[ru oldu[unun Kurulca tekeffiitii
anlamrna gelmeyecefii gibi, stiz konusu borglanma araglarlna iligkin bir tavsiye olarak
da kabul edilemez. Bu iizet gerqevesinde ihraq edilecek borglanma araglarrna iligkin
ihraggrnrn yatlrrmcrlara kargr olan iideme yiikiimliiliilii, Kurul veya herhangi bir kamu
kuruluqu tarafindan garanti altma allnmamqtrr. Ayrlca halka arz edilecek borglanma
araglannrn fiyatlnln belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi
yoktur.
Bu iizet, ihraggl bilgi dokiimanl ve sermaye piyasasr aracr notu ile birlikte gegerli bir
izahname olugturur ve ihraggt bilgi dokiimant ve sermaye piyasasr aracr notunda yer
alan bilgilerin iizetini igerir. Bu nedenle, iizet izahnameye girig olarak okunmah ve halka
arz edilecek borqlanma araglarrna iligkin yatlnm kararlarr ihraggr bilgi dokiimanr,
sermaye piyasasl aracr notu ve iizetin bir biitiin olarak deferlendirilmesi sonucu

verilmelidir.
Bu iizet ile birlikte incelenmesi gereken ihfrcF lilgi iloklimanr, ihraggr bilgi diikiimanr
diizeltme metinleri vesermaye piyasasr aracr notui6itAklAfhran t@dbbegk go4Jf ve halka
arzda salrpa aracrhk edecek Halk Yatrnm Meikul Dggpllsr .{,9.'i1in rvww.halkvatirim.com,tr
adresli internet siteleri ile Kamuyu Aydrnlatrda Ph(Aimd;(K.&)'pda (kap.gov.tr) ll.06.2014,
16.09.2014, Q%LZZOU ve .....12.2O14 tarihlerindTayrmlanm{trr,riynca bagvuru yerlerinde
t:
incelemeye agrk tutulmaktadrr.
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SPKn'nun l0'uncu maddesi ,r".r*"', @limcyi olugturan belgeler ve bu
belgelerin eklerinde yer alan yanhg, yantlfidr Ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan ihraggl sorumludur. Zararrn ihraggrdan tazmin edilememesi veya
edilemeyece[inin aglkga belli olmasl halinde; halka arz edenler, ihraca arac lk eden
yetkili kurulug, varsa garantiir ve ihragglnrn yiinetim kurulu iiyeleri kusurlanna ve
durumun gereklerine giire zararlar kendilerine yiikletilebildifi iilgiide sorumludur.
Ancak izahnamevi olusturan diEer beleelerle birlikte okunduEu takdirde dzetin
vanrltrcr. hatah veva tutarsz olmasl durumu haric olmak iizere. sadece iizete baEh
olarak ilsililere herhansi bir hukuki sorumluluk viiklenemez. Bafrmstz denetim,
derecelendirme ve delerleme kuruluglarr gibi izahnameyi olugturan belgelerde yer
almak iizere hazlrlanan raporlarl hazlrlayan kigi ve kurumlor da hazulad*Ian
raporlarda yer alan yanhp, yanrltrcr ve eksik bilgilerden SPKn hiikiimleri gergevesinde
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KISALTMA VE TANIMLAR
Amerika Birleqik
ABD
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Devletleri

A.S.
Banka, Ana Ortakhk
Banka veya Halkbank

Anonim $irket

BDDK

Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu

bps
Borsa veya BiAS

Baz Puan

BSMV

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

CDS
FED

Credit Default Spread

Ttirkiye Halk Bankasr A.$.

Borsa istanbul A.$.

Federal Reserve

Kurul veya SPK

Uluslararasr Menkul Krymetler Tantmlama Numarast (lntemational
Securities Identification Number)
Sermaye Piyasasr Kurulu

SPKn

Sermaye Piyasast Kanunu

TCMB
TL
TTK
TUFE
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-r\.
Tiirk Lirasr
Ttirk Ticaret Kantrhur t .-- -*.
Ti.iketici Fiyat Endeksi /j?' :l \t ':
''
Ydnetim Kurulul\ t\'':"'"

ISIN

q

il: Li

i

t.

0zr'TiN SoRUMLULUGUNU yiiKLENEN ri$ilrn

Kanuni yetki ve sorumluluklarlmz dahilinde ve giirevimiz gergevesinde bu iizette ve
eklerinde yer alan sorumlu oldufiumuz losrmlarda bulunan bilgilerin ve verilerin
gergefe uygun oldufunu ve iizette bu bilgilerin anlamrnr deligtirecek nitelikte bir
eksiklik bulunmamasr igin her tiirlii makul iizenin giisterilmig oldufunu beyan ederiz.
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2.1,

ihraggrnrn ticaret iinvanr

TURKIYE HALK BANKASI A.$.

2.2.

ihraggrn.n hukuki statiisii, Jabi.oQu€u mevzuat' ihraggrnrn kuruldulu iilke
'\-.
ile iletiqim bilgileri ,,,.r 9or. *

Hukuki Statii
Tsbi OlduEu Yasal MeYzuat
KurulduEu Ulke

Fiili YtinetiD Yeri
internet Adresi
Telefon ve Faks Numaralarl

.dnor(!dg.irk

t.c.xuft*at, ' .'',' ,
sa\taros.Mdhalesi, Sibboy Sokak No:4 34746 Atatehir-Istanbul

wwrillialktianlc-coni. tr
(216) 503 7o 7o / (212) 340 93 99

Konuya iligkin aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanlnln 5.1.4 no'lu maddesinde yer
almaktadlr.

ihraqgryr ve faaliyet gtisterilen sektiirii etkileyen iinemti efilimler

2.3.

2014 yrhnda Amerikan Merkez Bankasr'mn (Fed) s6zle ydnlendirmeleri (forward
guidance) finansal piyasalar iizerinde etkili olmug ve kiiLresel piyasalarda zaman zaman
volatilite artmr$tlr. Fed'in para politikalanrun ABD ekonomisi i.izerinde olumlu
etkilerinin gdriilmeye baqlamastnm ardrndan Fed politikalarr daha dngdri.ilebilir hale
gelmigtir. Fed, geniqlemeci politikalardan grkrg stratejisine gegerken Avrupa Merkez
Bankasr (ECB) ve Japonya Merkez Bankasr (BOJ) piyasa yanl tutumlannr
giiqlendirmeye devam etmi$tir.

Geliqmig iilke biiyiime gdriiniimlerindeki iyilegmenin kaynalr ABD'de ekonomik
aktivitenin ilk geyregin ardrndan belirgin olarak hrz kazanmasrdrr. Uqtincii geyrek 6ncii
verileri de ABD ekonomisindeki toparlanmanm devam ettigini gdstermektedir. ABD
ekonomisindeki toparlanmaya paralel ABD Merkez Bankasr (Fed), Ocak ayrnda
azaltmaya bagladrlr tahvil ahm programlm Ekim ayr toplantrsrnda sonlandrrdrlrm
agrklamrqtrr. 6te yandan toparlanan istihdam piyasasr ve egik seviyeye yaklaSan
enflasyonla beraber Fed'in 2015 yrhmn ikinci yarrsrndan itibaren rekor diigiik seviyede
tuttulu politika faizinde artrnma baSlayacalr piyasalar tarafindan beklenmektedir.
Euro B<ilgesi 2013 yrhnrn son geyrelinden itibaren teknik olarak resesyondan grksa da
B6lge ekonomisinin 2014 yrhnda da zayf bir biiyiime gergekleqtirecefi tahmin
edilmektedir. Ekonomik aktivitenin zaytf seyretmesi B6lge'de igsizlik orammn yiiksek
seviyelerde bulunmasma neden olurken deflasyonist riskleri de belirginlegtirmigtir. Bu
riskler kargrsrnda Avrupa Merkez Bankasr (ECB) faizleri tarihi diigiik seviyeye
indirirken geleneksel olmayan geniqlemeci adrmlar da atacalmt agrklamtqttr'

tiiketimi kontrol altrna almaya ve cari agrpr azaltmaya ydnelik olarak
alrnan makro ihtiyati tedbirler neticesinde yurt igi talep zayrfluna egilimine girmiqtir.
Bu siiregte ddviz kurunda ortaya grkan geliqmelerin de etkisiyle ihracat artrq e[ilimini
korurken ithalat azalmaya baqlamrg ve net ihracatln biiyi.imeye katkrsr pozitife
ddnmiigtiir. Oniirniizdeki ddnemde de hem net ihracatrn hem de nihai yurt igi talebin
biiytimeye pozitif katkr vermeye devam edeceli 6ngdriilmektedir. i9 talepteki rhmh
seyir, Tl'deki deler kaybr ve en biiyiik ifuacat pazan olan Avrupa ekonomisindeki
gdreceli toparlanma, cari agr[rn a;agr y6nl[ bir seyir izlemesine neden olmuqtur' Aynca
agalr ydnlii e[ilimini siiLrdiiren petrol fiyatlarr da 6niimiizdeki ddnemde cari aqrktaki
iyilepmeyi destekleyici bir geligme olarak 6ne grkmaktadrr. Drq talepteki toparlanma ve
jeopolitik risklerdeki azalmaya bagh olarak drl ticaret hadlerimizdeki iyileqmenin hrz
kazanmasr beklenmektedir. Enflasyonun ise 2014 yrhnda grda fiyatlanrun gegmig yl
ortalamalannrn oldukga iizerinde seyretmesi ve fiyatlama davramglannda gdzlenen
bozulmalarla TCMB'nin hedefinin iizerinde seyretti[i gdriilmektedir. TUFE'nin 2015
yrhnrn baqrndan itibaren kademeli olarak diigiige gegecefii tahmin etmektedir. Diger
yandm 2014 yrhnda vergi performanstrun Orta Vadeli Programda beklenen seviyeden

Yrl

bagrnda 6zel

almaktadtr.
Bankasr e.$. pdrlqrmrn yi(filra*, fazlasrrun Ozelleqtirme
r'np 4it oldulu ve Bankacrhk kartmrrliii[iimlerine tabi olarak faaliye)gi
. Blfka, BDDK ve kamu denetim komitelerinin yanr stra halka

Halk

iqin aynca SPK denetimine de tabidir.

/'' )

Tiuret Sicil

12 Kasrm 2014 itibarryla, yurt iginde 891 ve

yurt drqrnda 5 qubesi bulunan Halkbank, 1.892

ATM, telefon ve internet bankacrhfr, mobil bankacrhk uygulamalan vb. hizmetleri ile
miigterilerine hizmet vermektedir.
Banka'mn aynca farkh finansal ig kollannda faaliyet gdsteren 9 adet bagh ortakllr ve 4 adet
i gtiraki bulunmaktadrr.

Konuya iligkin aynntrtr bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 7.1 no'lu maddesinde yer
almaktadlr.

2.5.

Kar tahmin ve beklentileri

YOKTUR.

2.6.

ihraggr bilgi dokiimanmda yer alan finansal tablolara iligkin balrmsu
denetim raporlarrna gart olugturan hususlar hakkrnda agrklama:

31 Arahk 2012,31 Arahk 2013 ve 30 Haziran 2014 hesap ddnemleri itibarryla haztrlanan
konsolide finansal tablolar ve dipnotlan Akis Ba[rmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Miisavirlik A.S. (KPMG) tarafindan baEtmsrz denetime tabi tutulm
Gdriig

31.12.20t3

BaEtmslz Denetim Sirketi
Akis BaArmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MUtavirlik A.S.
Akis Bagrmsrz Den€tim ve Serbest Muhasebeci Mali Miiqavirlik A.$.

3t _12.20t2

Akis Bagrmslz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik A.$.

garth

Hesao D6nemi
30.06.20r 4

Sarth

garth

30.06.20ll tarihi itibarwla Baitmstz Denetci Gdr sii (Smtrh Ba\tmsu Denetim Raporu):
"30 Haziran 2014 tarihi itibanyla hazrrlanan ili$ikteki konsolide finansal tablolar, Banka
ydnetimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz geligmelerin
olasr etkileri nedeniyle aynlan ve tamamr gegmig d6nemlerde gider yazrlan toplam 132.231
Bin TL tutannda serbest kargrhlr igermektedir.
Gergeklegtirmig oldulumuz srnrrh denetim sonucunda, yukarrda agrklanan hususun konsolide
finansal tablolar iizerindeki etkileri haricinde, iligikteki konsolide finansal tablolann, Tiirkiye
Halk Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklanmn 30 Haziran 2014 tarihi
itibanyla finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren altt ayhk ara hesap ddnemine ait
faaliyet sonuglannr ve nakit akrglannr 541I sayrL Bankacrhk Kanunu'nun 37'nci ve 38'inci
maddeleri gerelince yiiriirltikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlanna ve Bankaclhk Dtizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve
finansal raporlama esaslanna iliqkin yayrmlanan di[er ydnetmelik, tebli! ve genelgeler ile
Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan aqrklamalara uygun olarak
dolru bir bigimde yansrtmadlElna dair dnemli herhangi bir hususa rastlanmaml$tlr."
31.12.2013 tarihi

itibar\la Bsptmstz Denetci Gdriisii:

"31 Arahk 2013 tarihinde sona eren hesap d<inemine ait iligikteki konsolide finansal tablolar,
Banka ydnetimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz
geligmelerin olasr etkileri nedeniyle
gelir yazrldrktan sonra kalan net 13
finansal tablolar iizerindeki etkileri
G6riiqiimiize grire, lukanda
Onemli taraflanyla, Tiirkiye Halk
haricinde, iliiikteki konsolide
3 1 Arahk 201 3 tarihi iti
ta8i,
A$'nin ve konsoli
dtineme ait faaliyet sonuglarr ile
lide finansal durumunu ve
'
ve 38'inci maddeleri
7'nci
Bankacrhk
1l sayrh
diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve

iligkin yayrmlanan diper ydnetmelik, tebli! ve genelgeler ile Bankacrhk Dtizenleme ve
Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak dogru bir bigimde
yansrtmaktadrr."

3l. 12.2012 tarihi itibarryla Badtmsz Denetci GAriisii:

"31 Aralrk 2012 tarlhi itibanyla hazrrlanan iligikteki konsolide finansal tablolar, Ana Ortakltk
Banka y6netimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz
geliqmelerin olasr etkileri nedeniyle aynlan 328.300 Bin TL tutannda serbest kargrhpr
igermektedir. Bu tutann 194.000 Bin TL'si gegmig ddnemlerde ve 134.300 Bin TL'si cari
ddnemde gider olarak finansal tablolara yansltrlmrstlr.
Gorti$iimiize gdre, yukarrda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri
haricinde, iligikteki konsolide finansal tablolar, biitiin dnemli taraflarryla, Tiirkiye Halk
Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklanmn 31 Arahk 2012 larihi itibanyla
konsolide finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren d<ineme ait faaliyet sonuglan ile nakit
akrmlarrm 541l sayrh Bankacrhk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri gerelince
ytiriirliikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk
Dtizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna
iligkin yayrmlanan diger ydnetmelik, tebli! ve genelgeler ile Bankacrhk Diizenleme ve
Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak dofru bir bigimde
yansrtmaktadrr."

2.7.

Segilmig finansal bilgiler ve faaliyet sonuglar:

Son finansal tablo tarihinden itibaren HALKBANKASI'run finansal durumu

ve

faaliyetlerinde olumsuz bir defliqiklik olmadrgmr beyan ederiz.
(Bin TL)

Srnrrh Bagrmslz
Denetimden Gee mil

Nakit Degerler ve

Merkez

Bankasr
Kredi ve Alacaklar

Mevduatlar
Ozkaynaklar

Konsolide

Konsolide

Konsolide

31.12.2013
20.o21.395

31.12.2012

84.968.92'.7

65.9t9.241

.t't I

100.395.179
13.371.015

79.199.523
I 1.500.256

Srnrrh Baglmslz
Denetimden
Gegmig Konsolide
30.06.2014

t.139.743

Ihraggmm iideme
iligkin son zamanlarda

'78.436.319

92.t80.37 5
.6'7 8

14.650.710

Net Donem Kan / Zaran

Bagrmslz
Denetimden Gegmig

30.06.2014
17.462.498

93

(Bin TL)

Ba!rmsz
D€netimden Geqmig

Denetimden

BaErmsE
Denetimden

BsErmslz
Denetimden

Gegmil Konsolide

Gegmig Konsolide

Gegmil Konsolide

30.06.2013
1.429.003

31.12.2013

31.12.2012
3.387.783

Smrrh Bagrmslz

3.494.467

igin iinemli olan, ihraqgrya
haklunda bilgi

seviyesindedir. Bu seviye
yer almaktadrr. 20 Mayrs
Moody's tarafindan belirlenen
igitu Ba2'den Baa3 yatrrm yaprlabilir
2013 tarihinde uzun dd,nem yabancr
tarihinde 11 Tiirk Bankasrnm kredi
seviyeye yiikseltilmigtir. Moody's 3
Giigliiltik Notu" ve "Durafan" /olan
bir
ljzun ve Krsa Drinem Yabanct Para mevduat notunda
diler kredi notlannda indirim yapmr$tlr.

IIALKBANK'rn uzun ddnem

Konuya iligkin ayrrnt

r bilgi

ihraggr bilgi dokiimanrmn 5.1.5 no'lu maddesinde yer

almaktadrr.

ihraggrnm grup igerisindeki

difer bir qirketin ya da

girketlerin
faaliyetlerinden iinemli iilgiide etkilenmesi durumunda bu husus haklonda
bilgi

2.9.

TURKIYE HALK BANKASI A.$.'nin, grup igerisindeki bir girketin veya
girketlerin faaliyetlerinden dnemli 6lgiide etkilenmesi sdz konusu defiildir.

ihraggrnln ana faaliyet alanlarr haklunda bitgi

2.10.

Halkbank, Bankacrhk Kanunu ve ilgili diper mevzuatta belirtilen yiikiimliiliiklerin yenne
getirilmesi kaydryla, mevduat bankalarrrun yapabilecekleri her ttirlii bankacrhk faaliyetlerini
yi.iriitmektedir.

Konuya iliqkin aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 6.1 no'lu biiliimiinde yer
almaktadlr.
ihragglnrn yiinetim hakimiyetine sahip olanlann adr' soyadr' ticaret unvanr,

2.11.

Konuya iliqkin aynntrh bitgi ihraggr bitgi dokiimanrnrn 12.4 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.
2.12. Derecelendirme notu haklonda bilgi
Fitch Ratings Derecelendirme Notlrrr (26 Kastm 2013)

kedi kalitesi not seviyesidir.
Yabancr Para Uzun Diinem

Yabancr Pam Klsa Ddnem

para finansal

ekonomideki ko5ullardaki degifimlerden nispeten

Bankanrn krsa ddnemde YP yiikiimlilliiklerini karf rlamasr
ancak ekonomik kogullardaki degi$imlerden nispeten

kedi kalitesi not seviyesidir.
Yerel Para Uzun Diinem

Bankarun uzun vadeli yabancl

yiikiimltiliiklerini yerine getirmede, elverilli ancak

fi

nansal

elverilli

Bankanrn uzun vadeli yerel para

yiikiimlolilklerini yerine getirmede, elveri$li ancak

ekonomideki ko5ullardaki degif imlerden nispeten

Yerel Para Krsa Ddnem

Bankanln krsa ddnemde YP yukumluliiklerini kar5tlamast
elveri5li ancak ekonomik kogullardaki deliqimlerden nispeten

Ulusal Uzun Ddnem

ait diEer kuruluS ve yiikiimlilliiklerle karsrla$trrrldrfrnda
yiiksek ve iingitriilebildili kadarryla olumsuz bir etkiye uzak

s

Derecelendirme Notlrrl

Finansal GilqllllUk

finansal giice sahip oldugunu, zaman zaman
olarak drf destege ihtiyag dululabileceltnt

kedi riskine tabi oldugunu gostermektedir.

Notu

Gdrinllm

Negatif

K$a Ddncm Yerel Par. Mevduat
Notu

Prime-3

Krsa vadeli yilkumluluklerini yerine getirebilecek makul
kapasitede oldugunu gdstermektedir.

Gtiriln0m
Uzun Ddnem Ysbancr Psra Mcvduat

Notu

Gthliniim

Baa3

Yiiknmlultiklerinin, orta derecede oldufunu ve orta derecede
kredi riskine tabi oldugunu gdstermektcdir.

Negatif

Krsa Ddnem Ysbancl Para Mevduat

Notu

Prime-J

Krsa vadeli yiikumliiliiklerini yerine getirebilecek makul
kapasitede oldugunu gostermektedir.

G0rilrl0m

Dli
Temel Kredi Notu

bal

G6riiniim

Duragan

destek olmaksrzn not verilen kurumun tek baStna finansal
gticiiou gdstermeldedir. ciddi derecede kredi ski oldugunu ve
sp€kulatif kedi unsurlafl tairyabilecegini gtistermektedir.

Konuya iligkin ayrrntrh bilgi sermaye piyasasl aracr notunun 8.3 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.

2.13.

Garanti hiikiimleri

YOKTUR.

2.14.

Garantiirhakkrndakibilgiler

YOKTUR.

2.15.

Yiinetim kurulu iiyeleri hakkmda
Adr Soyadr

Gdrevi

Hasan CEBECi

YOnetim Kurulu Baskant

Siilevman KALKAN

Baglmsrz Yonetim Kurulu Uyesi
Ye

Ali

Fuat TA$KESENLiOCLU

Yiinetim Kurulu Baskan Vekili

Ydnetim Kurulu Uyesi ve Cenel
MudilLr

Emin SUha CAYKoYLU

Y0netim Kurulu Uyesi

Dr. Nuzahit KESKiN

Ydnetim Kurulu Uyesi

Dr. Ahmet YARIZ

Ydnetim Kurulu Uyesi

Yunus KARAN

Yonetim Kurulu Uyesi

Ismail Erol TSBILEN

BaErmsrz Ydnetim Kurulu Uyesi

TILTAK

BaArmsrz Y6netim Kurulu Uyesi

Sadrk

Konuya iliqkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanmm 10.2.1 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.
Ba[rmsz denetim ve baErmsz d-ggf$m ,kyululu hakkrnda bilgiler
Aralrk 2012,3l Arahk 2013 ve 30

2.16.

3l

konsolide finansal tablolar ve dipnotlan
G) tarafindan

3.
3.1.

innrq noilrcBx

BoRqLANMA ARAqLARTNA
ihrag edilecek borglanma araglan ile itgili bilgiler

iLigrix nilcilBn

Ortakhlrmrz tarafindan 750.000.000.-TL nominal delerli ve 175 gtiLn vadeli borglanma aracr
(bono) ilrrag edilecektir. Halka arz edilecek borglanma araglarrna fazla talep gelmesi halinde
halka arz tutan 1 .000.000.000.-TL'ye kadar artrnlabilecektir.

Konuya ilipkin aynntrh bilgi sermaye piyasasr aracr notunun 4. btiliimiinde yer
almaktadrr.

3.2.

Borglanma araglarrnrn hangi para birimine giire ihrag edildili haklonda bilgi

Borglanma araglarr Tiirk Lirasr cinsinden satrga sunulacaktr.

3.3.

Halka arz edilecek borglanma araglan iizerinde, borglanma aracrnln devir ve
tedaviiliinii krsltlaylcl veya borglanma araclnl alanlarrn haklannl
kullanmasrna engel olacak kayltlann bulunup bulunmadlplna iligkin bilgi:

YOKTUR.

3,4,

ihraq edilecek borglanma araglarrnrn yatrrrmcrya sa$adr[r haklar, bu
haklarrn kullanm esaslarr ve bu haklara iligkin hrsltlamalar ile
derecelendirme notlarr:

Bono yatrnmcrlan, ihracr gergeklegtiren BANKA'mn alacakhsr konumunda olup, BANI(A
aktifleri iizerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) bagka bir hakka sahip de[ildir. Bono
iskontolu olarak ihrag edilecek olup, yatrrrmcrlar, ihrag edilecek borglanma araglan igin
belirtilen hesaplama ydntemi ile hesaplanacak anap.ua ve faizlerini, Sdeme giinii almaya hak
kazanacaklardrr.

Konuya iligkin aynntlh bilgi sermaye piyasasl aracr notunun 4.6 no'lu maddesinde yer
almaktadlr.
3.5.

Nominal faiz oranl ve iidenecek faize iliqkin esaslar:

Nominal faiz oranr: Talep toplama stiresinin son giinii olan 10.12.2014 tarihinde
nihai faiz oranl sernaye piyasasr aracl notu madde 4.6'da belirtilen gekilde kesinlegtirilerek
yatrnmcrlara KAP aracrh!r ile dulurulacaktrr.
a)

b)

Borglanma aracrnrn vadesi ve itfa planl:

iskontolu olarak ihrag edilecek sabit faizli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda anapara
ile birlikte 6denecektir. Talep toplamanrn ilk giinii olan 08.12.2014 tarihinden dnce
(05.12.2014), ihracrn ilk gdzlem periyodu sonunda oluqan basit ve bilegik oranlan ile val6r
tarihindeki fiyatr ilan edilecektir.
Vade Baslansrc Tarihi
Anaoara Geri Odemesi Tarihi

't2.'t2.20't4
05.06.2015

c)

iskontolu olarak ihrag edilecek 175

bir defada ve vade

olan 175 gtn vadeli banka bonosunu n bile$@1rz oranrnrn beli
Bagbakanhk Hazine Mtisteqarli[r tgrafindan ihiag edilmiq Devl

sonunda

.
o
e)

13.05.2015 itfa tarihli TRT130515T11 tantmh ve
17.06.2015 itfa tarihli TRTI70615T16 tanrmh krymetlerdir.

Halka arz edilecek borglanma araglannm yrlhk getiri oranr:

175 giin vadeli bonolarrn yrlhk getiri orant, bonolar igin hesaplanan Gdsterge Faiz orantna
%0,55 (55 baz puan) ek getiri oram eklenmesi ile belirlenecektir.

f)

Borglanma aracr sahipleri temsilcileri hakkrnda bilgi:

6102 Sayrh Ttirk Ticaret Kanunu uyannca bono ve/veya tahvil sahipleri, pay sahiplerinin
paya baEh olarak sahip olduklan temsil haklanna sahip delildir. Genel Kurul'da oy kullanma
haklan bulunmamaktadrr.

C)

Faiz iidemesinin tiirev bir krsmrnrn olmasr durumunda, yatlnmln delerinin
dayanak aracrn deferinden, iizellikle risklerin aqrk bir gekilde ortaya gtkttft
durumlarda nasrl etkilendi$ haklonda bilgi:

YOKTUR.

3.6.

Borglanma araglarrnln borsada iglem giirmesine iligkin esaslar ile iglem
giirme tarihleri:
Halka arz edilen bonolann satrgr tamamlandrktan sonra Borsa istanbul Borglanma Araqlarr
Piyasasr Kesin Ahm-Satrm Pazan'nda iglem gdrmesi Borsa istanbul mevzuatrmn ilgili
hiikiimleri gergevesinde Borsa Bagkanhlt'ntn onayrna baghdrr. Bonolann halka arza iliqkin
dalrtrm listelerinin onaylanmasrnr takiben, BIST tarafindan belirlenecek tarihten itibaren
belirtilen pazarda iglem gcirmesi beklenmektedir.

Konuya itiqkin aynntrh bilgi sermaye piyasasr aracl notunun 6.1 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.

4.

nisx rArroRl,nRi

4,1.

ihraggrn,n borglanma araglanna iligkin yiikiimliiliiklerini yerine getirme
giiciinii etkileyebilecek riskler

sdzlegme gereklerine uymayarak
yiikiimliiliiltinii krsmen veya tamamen zamanmda yerine getir(e)memesinden dolayr bankanm
maruz kalabilece[i zarar olasrhprru ifade eder.

Kredi Riski: Kredi miiqterisinidborglusunun yaprlan

Banka'mn tiim ddviz varhk ve yiikiimliiliikleri nedeniyle dciviz kurlarrnda
meydana gelebilecek deligiklikler sonucu maruz kalabilecepi zarar olasrhlrdrr.

Kur Riski:

Likidite Riski: Banka'nrn nakit akrqrndaki dengesizlik sonucunda nakit grktqlannr tam olarak
ve zamamnda kargrlayacak diizeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girigine sahip
bulunmamasr nedeniyle 6deme yiikiimliiliiklerini zamantnda yerine getirememe riskini ifade
eder.

Piyasa Riski: Sahip olunan portltiy veya finansal pozisyonlann, finansal piyasalardaki
dalgalanmalardan ortaya grkan faiz oranr riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve
hisse senedi fiyatr riski gibi riskler nedeniyle zarar etrne olasrhfirdrr.

4.2.

Diler riskler hakkrndaki temel bilgiler

itibar Riski: itibar riski, faaliyetlerdeki bagansrzhklar ya da mevcut yasal diizenlemelere
uygun dawarulmamasr neticesinde Banka'ya duyulan gtivenin azalmasr veya itibann
zedelenrnesi ile ortaya grkabilecek kaybr ifade etmektedir.

i9 Riski: Faaliyetin siirdiiriilmesine iliqkin risk olarak da tanrmlanabilecek iq riski hacim, marj
ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamrndaki deligimlerden kaynaklanan risktir.

Stratejik Risk: Yanhq ticari segimlerden, kararlann diizgiin bir bigimde uygulanmamasrndan
veya ekonomik faktOrlerdeki defiiqime tepki eksiklilinden kaynaklanabilecek zararlardrr.

Di[er Risk: Banka 5411

sayrh Bankacrhk Denetleme ve Diizenleme Kanunu Hiikiimleri
uyannca faaliyet gdstermekte olup, aym kanun hiikiimleri uyannca BDDK'mn di.izenleme ve
denetimine tabidir. Bankacrhk Kanunu ve ilgili diizenlemelerde, 6ng6riilen Sartlann olu$masl
halinde bankalarrn BDDK tarafindan faaliyet izninin kaldrnlmasr ve/veya Tasamrf Mevduat
Fonu'na dewedilmesine iliqkin hi.ikiimler yer almaktadrr. Faaliyet izninin kaldrnlmasr veya
Banka'nrn TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgili kanun maddelerine ait hiikiimler sakh
kalmak kaydryla yatrnmcrlar bu durumdan olumsuz ydnde etkilenebilir.

4.3,

ihrag edilecek borglanma araglarrna iligkin riskler hakkrndaki temel bilgiler

ddememe Riski: ihraggrnrn temerriide diigmesi ve vade tarihindeki yiikiimliiliiliinii yerine
getirememesinden kaynaklanan risktir. ihrag edilen bonolann ve tahvillerin 6deme
yiikiimliiliigii iigiincii bir taraf tarafindan garanti altma ahnmamrgtrr. ihraggrnrn bononun
velveya tahvilin vade sonundaki nominal de[erini ddeyememe riski mevcuthu.
Piyasa Riski: ihrag edilen menkul krymetin vadesinden <ince satrlmasr durumunda sciz
konusu menkul kr)rynetin piyasa deleri piyasa faizlerinin de[igiminden dolrudan
etkilenebilecegi igin, piyasa faiz oranlan yiikseldilinde ilgili menkul krymetin deleri
azalrrken, faiz oranlrr diigttiliinde menkul krymetin piyasa deleri artacaktr.

Likidite Riski: Yatrnmcrrun, bonoyu satarak yaptlgl yatrnmr

vadesinden 6nce nakde
d6niiqtiirmek istemesi durumunda s6z konusu borglanma araglanmn ahm satrmr igin mevcut
piyasa yaprsrnrn sr[ olmasr ve diler nedenlerle pozisyonlarrm uygun bir fiyatta, yeterli tutarda
ve gerekli zamanda elden grkaramamasr halinde ortaya grkan zarar ihtimalini ifade eder.

Konuya iligkin ayrrnt l bilgi ihraggr bilgi dokiimanlnln 4., sermaye piyasasl aracr
notunun ise 2. biiliimiinde yer almaktadrr.

s.
5.1.

HALKA ARZA iLi$KiN BiLGiLER
Halka arzrn gerekgesi ve hali<a arz gelirlerinin kullanrm yerleri

Menkul krymet ihracr yoluyla sallanacak olan 750 milyon TL tutanndaki (Fazla talep gelmesi

1l

Konuya iligkin ayrrntrh bilgi sermaye piyasasl aracr notunun 3.2 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.

5.2.
5.2.1.

Halka arza iliqkin temel bilgiler
Halka arzrn tabi oldufu kogullar:

HALK BANKASI 5411 Sayrh Bankacrhk Kanunu Hiiktimleri uyannca faaliyet gristermekte
olup, aym kanun hiikiimleri uyarrnca Bankaclhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu'nun
(BDDK) dilzenleme ve denetimine tabidir. BBDK'nrn 30.09.2010 tarih ve 3875 sayth karan
ile bankalann TL cinsinden tahvil ve bono ihrag etmesine izin verilmigtir.

5.2.2.

Halka arz edilen borglanma araglarrnrn tutarr ve tahmini halka arz takvimi:

ihrag edilecek 175 giiLn vadeli bononun nominal tutan 750.000.000,-TL olup, sdz konusu
borglanma araglanna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutanntn 1.000.000.000,-TL
nominal de[ere kadar arttrnlabilecek ve krymetlerin ihrag tutarlan arastnda gelen talebe gdre
sermaye piyasasr aracr notunda belirtilen esaslar gergevesinde aktarma yaprlabilecektir.
Bono 8 - 9 - 10 Aralk 2014 tadhleri arasrnda 3 (iig) iq gtinii siire ile halka arz edilecektir.

5.2.3.

Halka arza bagvuru siireci ile bagvuru yerleri ve satlg gekli

Satrq, Halk

Yatrrm Menkul De[erler A.$. (Halk Yatrrrm) ve Halkbank tarafindan talep

toplama ydntemi kullanrlarak gergekleqtirilecektir. Yatrnmcrlar, Talep Formu'nda talep
ettikleri banka bonosunu nominal (adet) olarak belirteceklerdir.
Talepte bulunacak yatrnmcrlar. asaErda belirtilen belseleri talep formlarrna ekleyeceklerdir:

-

Gergek Kigi Yatrnmcrlar: Kimlik (niifus ciizdanr veya siir:ticii belgesi veya pasaport)
fotokopisi

-

Ti.izel Kigi Yatrrrmcrlar: imza sirktilerinin noter tasdikli 6me[i, kuruluq gazetesi, vergi
levhasr ve ticaret sicili kaytt belgesi fotokopisi

Altematif dalrtrm kanallarrndan yaprlan bagvurulardan talep formu ahnmayacakttr.
Bagvuru Yerleri:
Banka bonolannrn halka arzrna Yurtici Bireysel Yatrrrmcrlar kategorisinden katrlmak isteyen
yatrrmcrlar,
HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.
Halide Edip Adrvar Mah.
Dar0laceze Cad. No:20 Kat:4-5
34382 $igli-istanbul
Tel: +90 (212) 314 81 8l Faks: +90 (212) 221 31 81
merkez adresi, Halk Yatrrrm'rn tiim qubeleri ve intemet adresi (www.halkyatirim.com.tr) ile
Halk Yatrnm'rn acentesi olan TURfiyg HALK BANKASI A.$.'nin tiim gubeleri ile
ve 444 42 55 no'lu telefon aracrhpr ile
Halkbank inlemet bankacrh!r (www.hal!@.cT
talepte bulunmak iqin bagvurabilirter.

Kurumsal Yatrnmcrlar sadece Halk

,,/<{
,l

I'.t

bulunabileceklerdir.

Halk Yatrrrm Menkul Delerler
talep toplayacaklardrr.

t2

Krymet Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Baqvuru Yerleri:

Halk Yatrnm ve Halkbank'rn ttm gubeleri ile Halkbank intemet

bankacrhlr

(www.halkbank.com.tr),

Diiviz Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri:
Halkbank'rn tiim gubeleri ile Halkbank intemet bankacrhg (www.halkbank.com.tr),

Vadeli Mevduat Blokesi Yiintemi ite Odeme Kabul Edecek Baqvuru Yerleri:
Halkbank'rn ttm gubeleri ile Halkbank intemet bankacrhpr (www.halkbank.com.tr)

5.2.4.

Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkrnda bilgi:

Banka bonosunun nominal deleri 1 Tl'dir. Minimum talep miktarr 100 TL nominal delerli
olacaktrr. Minimum talep miktanndan sonraki talep arahklanmn I TL nominal defierde ve
katlan geklinde olmasr garttrr. Talep edilebilecek azami banka bonosu miktan haklonda
herhangi bir srmrlamada bulunulmamrgtrr.

Borglanma aracl almak igin bagvuru yaprlacak yerler ile borglanma aracr
bedellerinin iidenme yeri ve $ekli ile teslim siiresi de dahil borglanma
araglannrn teslimine iliqkin bilgi

a)

Bagvuru yapllacak yerler ile borglanma aracr bedellerinin iidenme yeri ve
gekline iliqkin bilgi:

Yurtigi Bireysel Yatrrrmcllar:
Yurtigi Bireysel Yatrrrmcrlar aqalrda belirtilen Nakden Odeme, Krymet Blokesi Ydntemiyle
Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma veya Ddviz Blokesi
Y6ntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek talepte bulunabilirler.

A.
B.

Nakden Odeme:

Kwmet Blokesi Ydntemi ile Taleote Bulunma:

Likit Fon Blokajr:

Odenmesi gereken bedel / %100
B Tipi Krsa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Btokajr: Odenmesi gereken bedel / %100
TL DiBS Btokajr: Odenmesi gereken bedel / %95
TRQTHALA1 4IT ve TRQTHAL31513 ISIN Kodlu Bono Blokajlan: Odenmesi
gereken bedel/%100

C.

Ddviz Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma:

Diiviz Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %90
(Blokaj igleminde, Halkbank'rn sd,z konusu yabancr para igin iglem amnda gegerli olan
Halkbank Giqe Ahg Kuru dikkate ahnacaktrr.)

D.

Vadeli Mevduat Blokesi Ydnlemivle Talepte Bulunma:

Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar Halkbank 4ezdindeki TL vadeli mevduatlanm teminat
gdstermek suretiyle banka bonosu

Halkbank uygulamasrnda TL
sadece bono ihrag tarihiyle (12.12.2QJ
sonunun aym giine gelmesi
6nce bozulmasr ve
adeli

gdstermek suretiyle talepte bulunma,
edilecek TL vadeli mevduatlann vade
: olabilecektir. Bu nedenle

uat Blokajr:

l3

Bu halka arzda vadeli mevduatlann bozdurulmasr degigken ydnteme giire yaprlacaktrr.

Kurumsal Yatlnmcllar:
Kurumsal Yatrnmcrlar'rn talepte bulunmak igin talep formu doldurmalan gerekmektedir.
Kurumsal Yatrnmcrlar talep ettikleri iskontolu banka bonosu bedellerini talep amnda
6demeyeceklerdir.

Kurumsal Yatrnmcrlar almaya hak kazandrklan iskontolu banka bonosu bedellerini dalrttm
listelerinin onaylanmasrndan sonra 12.12.2014 tarihinde saat 12.00'ye kadar ddeyeceklerdir.

b)

Borglanma araglannrn teslimine iliqkin bilgi:

Halka arz edilecek borglanma araglan, satrgrn tamamlanmasrm miiteakip Sermaye Piyasasr
Mevzuatr gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazrnda kayden izlenmeye baglanacaktrr

5.2.6.

Halka arz sonuglannrn ne qekilde kamuya duyurulacair haklonda bilgi:

Halka arz sonuglan, Kurulun sernaye piyasasr araglarrnln satr$lna iligkin diizenlemelerinde
yer alan esaslar gergevesinde dalrtrm listesinin kesinlegti[i giinii takip eden iki i9 giinii
igerisinde Kurul'un 6zel durumlann kamuya agrklanmasrna iligkin diizenlemeleri uyannca
kamuya duyurulur.

Konuya iligkin aynntlh bilgi sermaye piyasasr aracl notunun 5.1 no'lu maddesinde yer
almaktadlr.

5.3.

Menfaatler haklunda bilgi

Borglanma araglanmn halka arzrnda aracrhk yapacak olan Halk Yatrnm halka arztn baqanstna
balh olarak komisyon geliri elde edecektir. Bunun drgrnda halka arz nedeniyle menfaat elde
edecek yoktur
5.4.

Halka arzdan

talepte

hakkrnda bilgi
Banka bonosuna iligkin
Bonolan ile ilgili Vergilendirme
isbu banka

:t c.-

+

1!t6'trlE s
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piyasasr aracr notunun "Banka
haddesinde ayrrca bel irti lm i gti r.

igiti

olarak komisyon veya/oa{

talep

