TiJRKiYE HALK BANKASI A.$.
6zet
Bu tizet, Sermaye piyasasr Kurulu (Kurul),nca ..0.6,./...93./.;.ll;. tarihinde

onaylanmr$trr.

OrtaklErmEm toplam 4.000.000.000.-TL tutanndaki ihrag tavanr kapsamrndaki
borglanma amglannrn halka arz edilecek 500.000.000.-Tllik krsmrnrn sati;rna iligkin
iizettir. Halka arz edilecek borglanma araglarrna fazla talep gelmesi durumunda halka
arz tutan 750.000.000.-TL,ye kadar artrrrlabilecektir.
dzetin onaylanmasr, (izette yer alan bilgilerin doEru olduEunun Kurulca tekeffiilii
anlamrna gelmeyeceEi gibi, siiz konusu borqlanma araqlanna iligkin bir tavsiye olarak
da kabul edilemez. Bu tizet ger9evesitrde ihrag edilecek borqlatrma araqlanna ili$kin
ihragqrnrn yatrrrmc ara kartr olan iidefte yiikiimliiliigii, Kurul veya herhangi bir kamu
kurulu$u tarafindan garanti altrDa allnmam$ttr. Ayrrca halka arz edileceliborglanma
araglarrnrn fiyatrnrn belirlenmesinde Kurul,un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi
yoktur.
Bu tizet, ihraC9r bilgi dokiimaDt ve sermaye piyasasr araq notu ile birlikte geCerli bir
izahname olugturur ve ihraqsl bilgi dokiiman ve sermaye piyasast aracr noiunda yer
alan bilgilerin iizetini ieerir. Bu redetrle, irzet izabnameye giriS olarak okunmah ve halka
arz edilecek borqlanma araqlarrna iligkin yatlnm kararlan ihra9Cr bilgi dokiimanr,
sermaye piyasasl aracr notu ve iizetin bir biitiin olarak deEerleldirilmesi sonucu

verilmelidir.

Bu tizet ile birlikte itrcelenmesi gereken ihraggr bilgi dokiimanr ye sermaye piyasast
aracr notu, ortakLErmEln wwrv.halkbank.com.tr ye halka arzda satDa arac rk edecek
Halk Yafinm Menkul Dderler A.$.'lrin Ury.b&!ty4!irim.com.tr adresli internet siteleri

ile Kamuyu Aydrnlatma Platformu (KAP),Dda (kap.gov.tr).,......./.......,./,........,,.
tarihinde yayrmlanm$ttr. Ayrrca ba$vuru yerlerinde incelemeye aQlk tutulmaktadtr.

SPKn'nun lo'uncu maddesi uyarmca, izahnameyi olu$turan belgeler ve bu
belgelerin eklerinde yer ala[ yanl$, yan trcr ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan ihraqgt sorumludur. Zararrn ihraqgrdan tazmin edilememesi veya
edilemeyece[inin aqrkga belli olmasr halinde; halka arz edenler, ihraca aracrhk eden
yetkili kurulug, varsa garaDtirr ve ihra+gnrn yiinetim kurulu iiyeleri kusurlarrna ve
durumun gereklerine gdre zararlar kendilerine yiikletilebildiEi iilCiide sorumludur.
Anc{k.4ahnamevi olusturan diEer belselerle birlikte okunduEu takdirde aizetin
v3nrlltct,. hilalr veva tutarsu olmasr durumu haric olmak iizere. sadece iizete baElr
olarak ilsililere herhanqi bir hukuki sorumluluk viiklenemez. Bagrmsrz denetnr,
derecelendirme ve deEerleme kurulutlarr gibi izahnameyi olurturan belgelerde yer
almak iizere hazrrlanan raporlan hazlrlayan kiti ve kurumlar da haztrladrklarl
raporlarda yer alatr yanlry, yanlltrcr ve eksik bilgilerden SpKn hiikiimleri qerCevesitrde
sorumludur.
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Kanuni yetki ve sorumluluklrrrmrz dahilinde ve gdrevimiz qergevesinde bu iizette ve
eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz kNrmlarda bulunan bilgilerin ve ve lerin
gerqee uyguD olduEunu ve iizette bu bilgilerin anlamrDr deEi$tirecek nitelikte bir
eksiklik bulutrmamasr igin her tiirlii makul aizenin gdsterilmig olduEunu beyan ederiz.
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2.

iHRACCTyA

2.1.

ihracclnrn ticaret iinvanl

TURKIYE TTALK BANKASI A.$.
ihraggrnrn hukuki statiisa, tabi olduEu mevzuat, ihragqrnrn kurulduEu iilke
ile iletigim bilgileri
Hukuki St tn
Tabi OlduEu Yrsrl Mevzuat

KuruHuru

Illk.

T.C. Kanunlarr

Tiirkiye
Barbarcs Mahallesi, Sebboy Sokal' No:4 i4746 Arasehir-isranbul

wlrw.halkbank.com.tr
Telefon ve Faks

Num,Elan

1216) 503 70 70

I (2t2)

340 93 99

Konuya ili$kiD aynnt r bilgi ihraggr bilgi dokiimantnm 5.1.4 no'
almaktadrr.

2.3.

ihraqgryr ve fa.liyet giisterilen sektairii etkileyen iinemli egilimler

2015 yhnda kiiresel biiyiime hrzrnrn geligmig iilkeler dnciiliigiinde yiikselige gegmesi
beklenmektedir. Kriz dncesine gdre kryaslandlglnda ABD'nin biiyiime performanslna karflhk
Euro Biilgesi ekonomisi halen kriz dncesi biiyiikliigiiniin altrnda kalmaya devam etmektedir.
DiEer taraftan Euro Biilgesi'nde ekonomik akivitenin zayrf selretmesi Biilge,de iqsizlik
oranlnm yiiksek seviyelerde bulunmasrna neden olurken deflasyonist riskl€ri de artrmlqtr.
A,.nca petrol fiyatlarmdaki di.iqiik seviyeler de Euro Bdlgesinde enflasyonun negatif bolgeye
inmesine neden olmuq ve ECB'nin niceliksel genigleme ydniinde adtm atmasma imkan
saElamr$tlr.

ABD'de i6sizlik oranlannm kiz iincesi seviyelere gerilemesi Amerikan Merkez Bankasl,nrn
(Fed) bu yrln o(alalnda faiz artrnmlna ba9layabilecegi beklentilerini gi.iglendirmi;tir. Ancak
petrol fiyatlanndaki gerilemeye bagl olarak enflasyonun diigiig elilimine gimesi ve dolann
diler para birimleri kar$rslnda hrzl deEerlenmesiyle Fed'in faiz artlnmrna ba$layacagr tarihe
iliqkin piyasa beklentilerinin yrhn ikinci yansrnt iFret ettigi gdriilmektedir.
2014 yrlnda yurtiqi talebin rLmL seyretmesi ve Avrupa'ya yaprlan ihracatrn 2014 yllmrn
ikinci yarrsrnda yavaglamasr biiyiimenin hrz kesmesine neden olmuttur. Aylca Rusya'ya
uygulanan yaptrrmlar ve Irak'ta ya$anan geli$meler de ihracat ve biiyiime uzerinde baskr
olugumuitur. oniimiizdeki dilnemde ise petrol fiyatlarmdaki dii$iik seviyeler, AB,ye yaprlan
ihracatrn anrgrnr silrdtirmesi cari aglktaki iyile$me egilimini destekleyecek geliqmeler olarak
dne glkmaktadrr. Ay ca Ukrayna'da vanlan atetkesin ardmdan iinemli ticarct ortaElmtz olan
Rusya'nrn iizerindeki yaptmmlann kaldnlmasr veya hafifletilmesi de pozitif bir geliqme
olabilir. Enflasyonun ise 2015 ytllnrn iizellikle ilk yarrsrnda gtiriilecek olumlu baz etkisi ve
enerji fiyatlarmdaki gerilemeye baEL olarak diitecegi dii$iiniilmektedir. Ote yandan olumsuz
hava koqullanna bagl grda fiyatlarmda gdzlenecek olast artry ve TL,deki defier kaybt
enflasyon igin ),ukafi yiinlii riskler banndrrmakladrr. Enflasyondaki dij$ii$le birlikte
TCMB'nin faiz oranlannda indirime gideceEitahmin edilmekedir. 2015 yrl merkezi yiinetim
biitgesinde ise Orta Vadeli Program (OVP) tahminlerin tutturulacaEr ve mali disiplinin
korunacaEr iingiiriilmektedir.

Konuya

ilitkin ayrrntrl bilgi ihra$q bilgi

dokiimanrnrn 8.2 no,lu maddesinde yer

almaktadrr.

2.4.

ihraggrnrn dahil oldulu grup ve grup igindeki konumu haklonda bilgi

Tiirkiye Halk Bankasr A.$. paylannrn yarrsrndan fazlasrmn Ozelleqtirme idaresi
Ba$kanllgl'na ait oldugu ve Bankaclllk Kanunu hiikiimlerine tabi olarak faaliyet gttsteren bir
kurumdur. Banka, BDDK ve kamu denetim komitelerinifl yanr srra halka agrk (%c48,9 agrkhk
oranr ile) oldulu igin a!'oca SPK denetimine de tabidir.
9 $ubat 2015 itibariyle, yurtitinde 898, )urt drSrnda ise 4'ii Krbns,ta, f i Bahreyn,de olmak
iizere 5; toplamda 903 $ubesi ile faaliyet gostermektedir. Yurt igi Subeler rakaml 3l adet uydu
gubeyi. I Ozel lqlem Merkezini iqermektedir. Bununla birlille Ana Ortaklk Banka,nrn
lran'da ve Lonra'da birer adet temsilciligi bulunmaktadlr. Altematif dagrtrm kanallanm,

1.892 ATM, galrr merkezi, intemet bankacrlgl,

tv

bankaclllgr

ve wap

bankacrhgr

olu$turmaktadlr.
Banka'nrn ayrrca farkh finansal iq kollarrnda faaliyet gitsteren 9 adet baEll ortakhgr ve 4 adet
unmaktadrr.
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2.5.

Kar tahmin ve beklentileri

YOKTUR,

2.6.

ihraggr bilgi dokiimanrnda yer alan finansal tablolara ilirkin baEtmsD
denetim raporlartna $art olu$turaD hususlar hakkrnda a+lklama:
31 Arahk 2013 ve 3l Aralk 2014 hesap diinemleri itibanyla hazrrlanan konsolide finansal
tablolar ve dipnotlarr Akis BaErmslz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik A.S.
(KPMG) tarafindan bagrmslz denetime tabi tutulmu$tur.
Hsep Ditnemi
31_12._2014

3t.12_2013

aaEllrlsz Denetim gi.keti
Akis Bagmsrz Denetim ve Serbes! Muh;seb"ci Mati Miita"irlit A-S.
Akis BaEmsrzDenetim ve Serbest IUuhaseleci l,tali Ir4iiqavirlik A-S.

Gdrtt
OIumlu
Sarth

tarihli fihansal tabblara iliskin Baimsz Denetci Gdriisl.i:
"Gdrii$iimiize girre, ili$ikteki konsolide finansal tablolar, biitiin iinemli raraflanyla, Ttirkiye
Halk Bankasl A.$.'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortaklklannrn 31 Aral& 2014 tadhi
itibanyla konsolide finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren diineme ait faaliyet sonuglarr
ile nakit akrmlarrnr 5411 sayrh Bankacrlk Kanununun 37,nci ve 3g'inci maddeleri gerefince
yiiriirliikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk
Dtizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslarrna
iliqkin yayrmlanan diEer ydnetmelik, teblig ve genelgeler ile Bankacilk Diizenleme ve
Denetlem€ Kurumu tarafindan yaprlan aQrklamalam uygun olarak dogru bir bigimde
31.12.2011

yansrtmaktadlr."
31.12.2013

tatihli finaksal tablolara iliskih BaimsE Denetci Giiriisti:

"31 Arahk 2013 tarihinde sona eren hesap diinemine ait iligikeki konsolide finansal tablolar.
Banka ydnetimi tarafrndan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz
geliimelerin olasr etkileri nedeniyle ayrrlan ve 196.069 bin TL,si cari ddnemde iptal edilerek
gelir yazrldrktan sonra kalan net 132.231 Bin TL tutarmda serbest karqrllr igerme'kedir.
Giirii$iimiize gdre, lrkarrda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri
haricinde, ilitikteki konsolide finansal rablola., biiti.in ijnemli taraflanyla, Ti.irkiye Halk
Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakl*lannln 3 t AraLk 2b13 tarihi itibadvla
konsolide finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren d<jneme ait faaliyet sonuglarr ile nakit
aktmlarrnr 54ll sayrh Bankacrl* Kanununun 37,nci ve 38,inci maddeleii geregince
yiiriirltikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrlk
Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna
iligkin yayrmlanan diger ydnetrnelik, teblig ve genelgeler ile Bankacrlk Diizenleme ve
Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agtklamalara uygun olarak do[ru bir bigimde
yansltmaktadlr."
Segilmiq finansal bilgiler ve faaliyet sonuglar:

Son finansal tablo tarihinden itibaren HALKBANKASI.nrn finansal durumu

faaliyetlerinde olumsuz bir deliqiklik olmadrgrnl beyan ederiz.
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ihraggrnrn iideme giiciiniin degerlendiril
iliqkin son zamanlarda meydana gelmiq

2.a.

Banka, "katrhm bankasl' kurmak amaclvla esas
olan 1.250.000.000.-TL'nin 2.250.000.000.-TL'ye grkarrl
siizletmenin Siizle;menin ilgili maddesinde degiEiklik
lfususunda 19.12.2014
tarihinde Yiinetim Kurulu kara almr$trr.tlr . Bu kapsamda da
BDDK ve SPK'ya 6n izin bagvurusunda bulunmu' ve BDDK ve SpK tarafindan sijz konusu
Esas_ Stizleqme deliqikliline uygunluk verilmi$tir. Scjz konusu siireq a$aErda yer alan
agrklama gergevesinde Banka'nm 02.03.2015 tarihinde w.ww.kap.gov.tr adreJinde yer alan
6zel durum agrklamasr ile ertelenmigtir.
Bununla birlikte, ertelenen sermaye artrrrm siirecinin kayrtl sermaye sistemi igerisinde daha
hrzl bir gekilde yaptlmasr amacryla Banka Yijnetim Kurulu. 02.03.2015 tarihli Toplannsr'nda
Bankanm kayltl setmaye sistemine gegmesine karar vemil ve bu amagla hazrilanan Esas
Sitzle$me degitikligi iqin 03.03.2015 tarihinde BDDK ve SpK,ya ba$vuruda bulunmuqtur.

Kotruya iligkin aynntrh bilgi ihraCAt bilgi dokiimanrnrn 5.2.2 ye 5.2.3 no,lu maddelerinde
yer almaktadrr.

ihraggrnm grup iCerisitrdeki diEer

bir lirketin ya da tirketlerin
faaliyetlerinden irnemli ailgiide etkilenmesi durumunda bu husus hakkrnda
bilgi

2.9.

TURKIYE HALK BANKASI A.S.,nin, grup igerisindeki bir sirketin veya qirkerlerin
faaliyetlerinden iinemli itlQiide etkilenmesi sdz konusu delildir.

2.10.

ihraggrnrn ana faaliyet alarlarr hakkDda bilgi

Halkbank, Bankacrl* Kanunu ve ilgili diler mevzuatta belirtilen yiikiimliiliiklerin
lerine
getirilmesi kaydryla, mevduat bankalannm yapabilecekleri her tiirlii bankacrLk faaliyeilerini
yiiriitmekted ir.

Konuya iliqkin aynnt

r bilgi ihragcr bilgi dokiimanlntn

almaktadrr.

2,11.
OItrEm

6.1 tro,lu biiliimiinde yer

ihragqrnrn yiinetim hakimiyetine sahip olanlarrn aalt, soyadL ticaret unvanr,
yiinetim hakimiyetinin kaynagr
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Konuya ilitkin aynntrL bilgi ihraeq bilgi dokiimanlnln 12.4 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.
2.12.

Derecelendirme notu hakkrnda bilgi
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Yiikiimliiuklerinin, ona dere.ede oldugunu !e ona dercede
krdi.iskine labi otduEuu giisremeklcdn.

Giiriinnn
KDr Diin.m

Y.i.l Prrr Meydurt

Ksa ladeli yilknhhuklerini yedne getirebilecek makul
kapditede oldrtuu ciistemehedir.

Gdriitrnm
Uzuo Diir.m Yrbrtr.' Ptm M.vdurt

KM D6..d Yabano Pr. M.vdrar

Ba.3

Ynkiinlultikleri.i., olta dere.ede olduEunu
IGdi riskine tabi olduEunu sOncmeldedn.

ve orta derecede

Ksa ladeli ynhimliiliiklerini yenne setirebilecek makul
kapsilede olduEunu giisteme[1edn.

D$ destetolmaksz,n noi le.ilen kurunun rek bat,na findsal
gncunn siistemokredir. ciddi dere.ede loedi riski olduEDU ve
\pelirldrllr.di un(urlrr ta)r\ abilccegrn, 8o'leme edr

Kotruya iliikin aynntrL bilgi sermaye piyasast aracr notunun 8.3 no,lu maddesinde yer
almaktadrr.

Garanti hiikiimleri

2.14.

caranttirhakkrdakibilgiler

YOKTUR.
2.1s.

Yiinetim kurulu

ri hakkrnda

er

A& Soyadr

Giir€vi

Hasan CEBECi

Yonetim Kurulu Bask r
Yirnetim Kurulu Batkan Vekili /
BaE'msr Yonetim Kurulu Uyesi
Ybnet'm Kurulu Ulesi ve Cenel Miirliir
Yitnetim Kurulu Ilve
Ydnerim Kurulu U\e
Y6.etim Kurulu iileri
Ydnenm Kurulu Ulesi
BaEmsrz Yi,netim Ku.ulu Uv€si
BaE,msr Yonetim Kurulu Uvesi

Suleyman

KALKAN

AIi FuaI TASKESENLiodLI]
Emin Siiha CAI'KOYLU
Dr. Nurzahit KESKiN

Dr. Ahmet YAzuZ

IsmailErol ISBILEN
Sadrk

TILTAK

Konuya ilitkin aynDt r bilgi ihrag9l bilgi dokiimantnrn 10.2.1 no,lu maddesiDde v€r
almaktadrr.

2.16, BaErmsE denetim ve baEtmsz denetim kurulusu hakkrnda bilgiler
ll Arahk 2013 ve 3l Aralk 2014 hesap dtinemleri itibanyla hazrrlanan konsolide

finansal
tablolar ve dipnorlan Akis Bagrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Milgavirlik
A.$.
(KPMG) tarafindan baglmsz denetime tabi tutulmu$tur.
Sorumlu

Onrk Brsden.r.i

3.

Ak's Basrmsrz Denerrm ve S".Uest tr,t,traiiUeiiMati t.l,t,avrrt,L
Erdal

TIKMA(
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rKPN,lc,

Rnzearlrbahee Mh. Kavak Sk. No:29 Kavacrk Bevkoz hlanb,t34805

iHRAc EDiLECEK BoRCLANMA ARACLARINA iLisKiN BiLGiLER

3.1.

ihrag edilecek borslanma araglarr ile ilgili bilgiler
OrtakLgrmz tarafindan 500.000.000.-TL nominal degerli ve 175 giin vadeli borglanma aracr
(bono) ihrag edilecektir. Halka arz edilecek borqlanma araglanna iazla
talep gelmesi halinde

halka arz tutan 750.000.000.-TL,ye kadar artrrrlabilecektir.

Konuya
_ilipkin aynntrh
almaktadlr.

bilgi sermaye piyasasr aracr notunun 4. bdliimiinde yer

3.2.

Borglalma araelarrnln hangi para birimine gttre ihraC edildiEi hakkmda bilgi
Borqlanma aratlan Tiirk Lirasr cinsinden satlga sunulacaktlr.

3.3.

Halka arz edilecek borClanma araglarl iizerinde, borslatrma araculn devir ve
tedaviiliitrii ksrtlaytct veya borglanma aracur alanlann haklartnt
kullanmasrna engel olacak kayrfl.nn bulunup bulunmadrgma iligkin bilgi:

YOKTUR,

3.4.

ihrag edilecek borglanma araglarrnrD yatrrrmctya saEladrEr haktar, bu
haklann kullantm esaslarr ve bu haklara iliqkin krcrtlarnalar ile
derecelendirme notlan:

Konuya iliqkin aynnhll bilgi sermaye piyasasr aract notunun 4.6 no'lu maddqsinde yer
almaktadlr.

3,5.
a)

Nominal faiz oranr ve iidenecek faize ili$kin esaslar:

b)

Borqlanma araclntn yadesive itfa planr:

Nomiral faiz oranl Talep toplama siiresinin son gilnii olan 1g.03.2015 tarihinde
faiz oranr sermaye piyasasl aracr notu madde 4.7 ve 4.1 l,de belirtilen qekilde kesinlegtirilerek
yatlnmcllara KAP araclhEr ile duyurulacaktlr.
iskontolu olarak ihrag edilecek sabit faizli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda anapara
ile birlikte ddenecektir. Talep toplamanrn ilk giinii olan 16.03.2015 tarihinden ijnce
(13.03.2015 tarihinde), ihraca esas basit ve bilegik oranlarr ve valdr tarihindeki
fivatr ilan
edilecektirVade Baslansrc Tarihi
Anapea Ceri Odemesi Tarihi

c)

20.03.20r5
11.09.20r 5

Kupon itdeme tarihleri ile faizin ne zamatr (idenmeye b.$lanacagL son iideme
tarihleri:

iskontolu olarak ihraq edilecek 175 giin vadeli bonolarrn faizi bir defada ve vade sonunda
anapara ile birlikte tidenecektir.

d)

FaiziD degiqken olmasr durumunda, dayardEr gdsterge faiz omnr:

ihmg edilecek olan 175 giifl vadeli banka bonosunun bileqik faiz omnlnm belirlenmesinde baz
ahnacak T.C. Ba$bakanhk Hazine Miistegarlgr tarafindan ihrag edilmiq Devlet ig Borglanma
Senetleri (DiBS);

.
.

9.08.2015 itfa tarihli TRTI 908 l5Tt 2 taruml ve
07. 1 0.201 5 itfa tarihli TRT071 0l 5Tl2 tanrmh krymetlerdir.
1

e)

Halka arz edilecek borglanma araglannrn yrltk getiri oranr:
bonolann yllhk getiri oranr, bonolar igin hesaplanan Giisterge Faiz oranina
l7^5 -g]l ._r."9di
(elli baz puan) ek getiri oranr eklenmesi ile belirlenecektir.
%0,50

f)

Bor9lanma araq sahipleri temsilcileri hakklnda bilgi:
6102 SayL Tiirk Ticaret Kanunu uyarrnca bono ve/veya tahvil sahipleri. pay sahiplerinin
paya bagh olarak sahip olduklan temsil haklarma sahip degildir. Genel Kurul;da oy
kullanma
haklan bulunmamaktadtr.

g)

Faiz tidemesinin tiirev bir klsmtDm olmast durumunda, yahrlmln deEerinin
dayanak aractn deEerinden, iizellikle risklerin agft bir Sekilde ortaya
CrkttEl
durumlarda nasrl etkilendili hakkrnda bitgi:

YOKTUR.

3.6,

BorQlanma araclarmm borsada i$lem giirmesiDe iligkin esaslar
gtirme tarihleri:

ile

iglem

Halka arz edilen bonolarm sattqt tamamlandlkan sonra Bolsa istanbul Borrlanma Araglan
Piyasasr Kesin ALm-Satlm Pazan'nda i$lem giirmesi Borsa istanbul mevzuatrnrn ilgili
hiikiimqi ferqe!esinde Borsa Ba$kanl,gr,nln onayrna baghdrr. Bonolann halka arza iliqf,in
dag!f,l/lisrelerinin onay lanmasrlr.raklbql. BiSl tarafrndan belirlenecek rarihlen iribaren
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Kiruya ili$kin .ynntrll bilgi
almaktadrr.

sermaye piyasasr aract Dotunu[ 6.1 no'lu maddesinde yer

4.

RisK FAKTORLERi

4.1.

ihraggrnrn borglanma amflarrna iliqkin ynkiimliiliiklerini yerine getirme
giiciinii etkileyebilecek riskler

Kredi

_Riski: Kredi miiitedsinin,borglusunun yaprlan stizleqme gereklerine uymayarak
yokiimliiliigonii krsmen veya tamamen zamanmda ye ne getir(e)memeiinden dolayr bankanrn
maruz kalabileceEi zarar olasrllgmr ifade eder.

Kur Riski:

Banka'nrn tiim ddviz varhk ve yiikiimliiliikleri nedeniyle diiviz kurlaflnda
meydana gelebilecek degiqiklikler sonucu maruz kalabilece!i zarar olasrLf,rdrr.

Likidite Riski: Banka'nrn nakit akr$lndaki dengesizlik sonucunda nakit gtktqlarmr tam olarak
ve_zamanrnda kar$rlayacak diizeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giririne sahip
bulunmamasr nedeniyle itdeme yi.ikiimliiliiklerini zamanrnda yerine gitirememe riskini ifade
eder.

Faiz Riski: Faiz oranr riski, faiz oranlannda meydana gelen dalgalanmalarrn, faize duyarh
varlk, yiikiimliiliik ve bilango drqr iglemleri iizerinde meydana gitirebileceli deger dii;ii$ii
olarak tanrmlanmaktad[_

Operasyonel Risk: Banka i9i kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsiizliiklerin
g6-zden kagmasmdan. banka personeli tarafindan zaman ve kogullara uygun hareket
edilememesinden, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile dep..,i, yungrn ,.
sel gibi felaketlerden veya terdr saldrnlanndan kalnaklanabilecek zarar olasrlgrnt ifade
eder.

Piyasa Riski: Sahip olunan portftjy veya finansal pozisyonlarrn, finansal piyasalardaki
dalgalanmalardan ortaya grkan laiz oranr riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve
hisse senedi fiyah riski gibi riskler nedeniyle zarar etme olasrllgldr.

4.2.

Diler riskler hakkrndaki temel bilgiler

itibar Riski: itibar riski, faaliyetlerdeki batansrzl*lar ya da mevcut

yasal diizenlemelere

uygun davrantlmamasl neticesinde Banka,ya duyulan giivenin azaimasl veya itibann

zedelenmesi ile ortaya grkabilecek kaybr ifade etmektedir.

it

Riski: Faatiyetin siirdiidilmesine ili$kin risk olarak

da tanlmlanabilecek iq

riski hacim, marj

ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamrndaki deliqimlerden kaynatlanan risktir.

Stratejik Riskt Yanh$ ticari segimlerden, kararlafln diizgiin bir bigimde uygulanmamasrndan
veya ekonomik faktdilerdeki degiiime tepki eksikliginden kaynaklanabilecek zararlardrr.
DiEer Riskt Banka

54ll

saylll Bankacrllk Denetleme ve Diizenleme Kanunu Hiikiimleri

uyarmca faaliyet gostermekte olup, aynl kanun hiikiimleri uyarrnca BDDK.nm diizenleme ve
denetimine tabidir. BankacrLk Kanunu ve ilgili diizenlemelirde, tingdriilen
Sartlann olurmasr
halinde bankalarrn BDDK tarafindan faaliyet izninin kaldrnlmasr vi/veya iasamrf Mevduat

Fonu'na devredilmesine itigkin hiikiimler yer almaktadrr. faaliyet izninin kaldrfllmasr veya
Banp'nrn TMSF ye delrqdifth'CSl-dqlmunda ilgili kanun maddelerine ait hiikiimler sakh
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4.3.

ihrag edilecek borqlanma araglanna ili$kitr riskler hakklndaki temel bilgiler

odememe Riski: ihraggrnrn temerrtide dii$mesi ve vade tarihindeki yiikiimliiliigunii yerine
getirememesinden kaynaklanan risktir. Ihrag edilen bonolann ve tahvillerin 6deme
yiikiimliiliigii iigiincii bir taraf tarafindan garanti altrna alnmamlgr. ihraggmrn bononun
velveya tahvilin vade sonundaki nominal delerini ddeyememe riski mevcuttur.

Piyasa Riski: ihrag edilen menkul krymetin vadesinden tince satllmasl durumunda sdz
konusu menkul klymetin piyasa degeri piyasa faizlerinin deliqiminden dogrudan
etkilenebilecegi i9in, piyasa faiz oranlarr yiikseldi[inde ilgili menkul krymetin degeri
azalrrken, faiz oranlan dii$tiigiinde menkul krymetin piyasa degeri a(acaktlr.

Likidite Riski: Yahnmctmn, bonolu satarak yaptlEl yatlnml

vadesinden 6nce nakde
dtinii$tiirmek istemesi durumunda sdz konusu borglaruna araglannln allm satlml iqin mevcut
piyasa yaprsrnm srg olmasr ve diger nedenlerle pozisyonlarmr uygun bir fiyatta, yeterli tutarda
ve gerekli zamanda elden grkaramamasr halinde ortaya glkan zarar ihtimalini ifade eder.

Konuya

ilitkin aynnt r bilgi ihraggl bilgi dokiimanrntn 4., sermaye

piyasasr aracr

notunun ise 2. biiliimiinde yer almaktadrr.

5.

}IALKA ARZA iLiSKiN BiLGiLER

5.1.

Halka arzrn gerekgesi ve halka an gelirlerinin kullanrm yerleri

Menkul krymet ihracr yoluyla sallanacak olan 500 milyon TL (Fazla talep gelmesi
durumunda ihrag tutan 750 milyon TL'ye kadar artrnlacaktrr.) tutaflndaki pasif atr$,nln
tamamr daha 6nce ihrag edilen beMer vadeli bono ddemelerinin kargrlanmasrnda
kullanrlacaktrr.

Konuya iliSkiD aynntrh bilgi sermaye piyasasr aracr notunun 3.2 no,lu maddesinde yer
almaktadtr.

5.2.
5,2.1.

Halka arza ili$kin temel bilgiler
Halka arzrn tabi oldulu kosullar:

HALK BANKASI 54ll Sayrl Bankacrlk Kanunu Hiikiimleri uyannca faaliyet gtistermekte
olup, aynr kanun hiikiimleri uyannca BankacrLk Diizenleme ve Denetleme Kurumu,nun
(BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'nm 30.09.2010 tarih ve 3875 sayrh karan
ile bankalann TL cinsinden tahvil ve bono ihrag etmesine izin verilmi$tir.

5.2.2.

Halka arz edilen borglanma araglarmm tutarr ve tahmini halka arz takyimi:
ihrag edilecek 175 giin vadeli bononun nominal tutan 500.000.000,-TL olup, stjz konusu
borglanma araglarrna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutanrun 750.000.000,-TL
nominal degere kadar arttrnlabilecek ve kl),rnetlerin ihrag tutarlan arasrnda gelen talebe g6re
sermaye piyasasr aracr notunda belirtilen esaslar gergevesinde aktarma yapllabilecektir.

Bono 16

5.2.3.

-
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-

18.03.2015 tarihleri arasrnda 3 (ii9) i$ giinii siire ile halka arz edilecektir.

Halka arza ba$vuru siireci ile bagvuru yerleri ve satry $ekli
Satr$, Halk Yatrnm Menkul DeEerler A.g. (Halk yatrnm) ve Halkbank tarafindan talep
toplama y6ntemi kullanllarak geryeklettirilecektir. Yattrrmcrlar, Talep Formu'nda talep

Taleote bulunacak vatrrrmcrlar. asaErda belidlen belseleri taleo formlanna ekleveceklerdir:

-

Cergek Kiqi Yatrrmcrlar: Kimlik (niifus ciizdanl veya siiriicii belgesi veya pasaport)
fotokopisi

-

Tiizel Ki$i Yatrnmcrlar: imza sirkiilerinin noter tasdikli dmeEi, kurulut gazetesi, vergi
levhasr ve ticaret sicili kayt belgesi fotokopisi

AltematifdaEltrm kanallarrndan yaprlan bagvurulardan talep formu alnmayacaktrr.
Bagvuru Yerleri:
Banka bonolarrnrn halka an tna Yurtici Birevsel Yatrlmcllar kategorisinden katllmak isteyen
yatmmcllar,
HALK YATIRIM MENKUL DECERLER A.$.
Halide Edip Adrvar Mah.
Dariilaceze Cad. No:20 Kat:4-5
34382 $iqli-istanbul
Tel: +90 (212) 314 81 81 Faks: +90 (212) 221 31 8l
merkez adresi, Halk Yatrnm'ln tiim tubel€ri ve intemet adresi (www.halkyatirim.com.tr) ile

Halk Yarrnm'rn acentesi olan TURKiYE HALK BANKASI A.g.,nin tiim gubeleri ile
Halkbank intemet bankacrLp (www.halkbank.com.tr) ve 444 42 55 no,lu telefon aracrllg ile
itin baqvurabilirler.

talepte bulunmak

Yurt ici ve Yurt Dlsl Kurumsal Yatlnmcllar

sadece

Halk Yatrrrm aractltglyla batvuruda

bulunabileceklerdir.

Halk Yatlnm Menkul Delerler A.$. ve Tiirkiye Halk Bankasr A.$. nakden ddeme yolu ile
talep toplayacaklardr.

Ayrrca;

Krymet Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Baqvuru yerleri:

Halk Yat m ve Halkbank'rn tiim $ubeleri ile Halkbank intemet bankacrllgt
(www.halkbank.com.tr),

Dtiviz Blokesi Yatntemi ile Odeme Kabul Edecek Basvuru yerleri:
Halkbank'rn tiim qubeleri ile Halkbank intemet bankacrhgr (www.halkbank.com.tr),

VadeliMevduat Blokesi Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Bagvuru yerleri:
Halkbank'm tiim $ubeleri ile Halkbank intemet bankacrlgl (w1!'w.halkbank.com.tr)

5.2.4.

Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkrnda bilgi:

Banka bonosunun nominal

deleri 1 T[-'dir. Minimum talep miktarr 100 TL nominal deEerli
olacaktrr. Minimum talep mikta0ndan sonraki talep arahklannrn I TL nominal deferdi ve
katlan Seklinde olmasl $arftrr. Talep edilebilecek azami banka bonosu mikan hakkrnda
herhangi bir slntrlamada bulunulmamt$tlr.

5,2.5,

Borglanma aracr almak iqin bagvuru yap acak yerler ile borqlanma atacr
bedellerinin ddenme yeri ve qekli ile teslim siiresi de dahil borglanma
araglarrnm teslimine ilitkitr bilgi
bedellerinin iidenme yerr ve

Yurtiqi Bireysel Yatrrrmcrlar agafrda belirtilen Nakden Odeme, Krymet Blokesi Yiintemiyle
Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Y6ntemiyle Talepte Bulunma veya Ddviz Blokesi
Ytintemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini seqerek talepte bulunabilirler.

A.
B.

Naden Odeme:
K[)met Blokesi

yii

temi ile Talepte Bulu ma:

Likit Fon Blokajr

Odenmesi gereken bedel/ %100
B Tipi Krsa Vadeli'Tahvil ve Bono Fonu Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100
TL DIBS Blokajr: Odenmesi gereken bedel / o%95
TRQTHAL3l513 ve TRQTHAL6I510ISIN Kodlu Banka Bonosu Blokajr:
Odenmesi gereken bedel / %100

C.

Dd|iz Blokesi Ybhtehivle Talepte BulunmaDdviz Blokajr: Odenmesi gereken bedel/ %90

(Blokaj igleminde, Halkbank'ln sdz konusu yabancr para igin iglem anrnda gegerli olan
Halkbank Giqe Ah9 Kuru dikkate ahnacaktr.)

D.

Vadeli Mevduat Blokesi Ybntemille Taleote Bulunma.

Yurt iqi Bireysel Yatrnmcrlar Halkbank nezdindeki TL vadeli mevduatlarrnr teminat
gdstermek suretiyle banka bonosu talep edebileceklerdir.

Halkbank uygulamasrnda TL vadeli mevduatlan teminat giistermek suretiyle talepte bulunma,
sadece bono ihraq tarihiyle (20.03.2015), talebe konu edilecek TL vadeli mevduatla n vade
sonunun aynr giine gelmesi durumunda miimkiin olabilecektir. Bu oedenle mevduahn
vadeden 6nce bozulmasr ve birikmiq faizin kaybr s6z konusu olmayacaklrr.

TL Vadeli Mevduat Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100
Bu halka arzda vadeli mevduatlarm bozdurulmasr degi$ken yonteme gttre yaprlacakrr.

Kurumsal Yahrtmctlari
Kurumsal Yatrnmcllar'ln talepte bulunmak igin talep formu doldurmalan gereknektedir.
Kurumsal Yatrnmcrlar talep ettikleri iskontolu banka bonosu bedellerini talep annda
iidemeyeceklerdir.
Kurumsal Yatrnmcrlar almaya hak kazandrklarr iskontolu banka bonosu bedellerini dairtrm
listelerinin onaylanmaslndan sonra 20.03.20l4tarihinde saat 12.00'ye kadar iideyeceklerdir.

b)

Borglanma araglarmm teslimitre ili$kiD bilgi:

Halka arz edilecek borqlanma araglarl, satl;rn tamamlanmasmt miiteakip Sermaye Piyasasl
Mevzuatr gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazrnda kayden izlenmeye baslanacaktlr

5.2.6.

Ilalka arz sonuglannD ne tekilde kamuya duyurulacafr hakkrnda bilgi:
Halka arz sonuglarr, Kurulun sermaye piyasast aratlanmn satl$lna ili$kin diizenlemelerinde
yer alan esaslar gergevesinde dagrtrm listesinin kesinlettiEi giinii takip eden iki i$ giinii
igerisinde Kurul'un 6zel durumlann kamuya agrklanmasrna ili$kin diizenlemeleri uyaflnca
kamuva duvurulur. (w* w-kao.so!.L.t.
sl aracr notunun 5.1 no'lu maddesinde yer
tlart

l3

2015

5.3.

Menfaatler hakkhda bilgi

Borqlanma araglannm halka arzhda araclllk yapacak olan Halk Yatlnm halka arzm
gergekle$mesine balh olarak komisyon geliri elde edecektir. Bunun drqrnda halka arz
nedeniyle menfaat elde edecek yoktur.

5.4.

Halka arzdan talepte bulunan yattnmcrlarm katlanacagr

maliyefler

hakkmda bilgi
Banka bonosuna iligkin vergilendirme esaslan sermaye piyasasl aract notunun "Banka
Bonolan ile ilgili Vergilendirme Esaslan" baqlkll 9. maddesinde a1,nca belirtilmi$ir.
Yatlnmcrlardan itbu banka bonosu halka arzl ile ilgili olarak
edilmeyecektir.

,'

t4

,l(s
${\ -

