TURKIYE HALK BANKASI A.$.
Ozet
Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kuru t1'nca .1.2...t..2..1.k.Lt tarihinde
onaylanmrgtlr.

Ortakllfrmzrn toplam 3,@Q,0e!.qd0'.{t tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki
borglanma araglarrnrn halka arfedilecek 5t0.000.000,-TL,lik krsmrnrn satrgrna iliqkin
6zettir.
Halka arz edilecek
I f','' .-, . i
borglanma araglanna fazla tdep gelmesi durumunda halka arz tutarr 750.000.000,TL'ye kadar arttrrlabilecekti

r.

/

,
Ozetin onaylanmasr, iizette yer ataf.$itgilerin dolru oldufunun Kurulca tekeffitii
anlamrna gelmeyecefi gibi, stiz libntsu boiBlma araqlarrna iligkin bir tavsiye olarak
da kabul edilemez. Bu iizet gergevesinde ihfag edilecek borglanma araglarrna iligkin
ihraggrnrn yatlnmcllara kargl olan iideme yiikiimtiiliifii, Kurul veya herhangi bir kamu
kurulugu tarafindan garanti altrna ahnmamrgtrr. Aynca halka arz editecek borglanma
araglannln fiyatrnrn belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi
yoktur.
Bu iizet, ihraggr bilgi dokiimanl ve sermaye piyasasl aracr notu ile birlikte gegerli bir
izahname olugturur ve ihraggl bilgi doktmanr ve sermaye piyasasl aracr notunda yer
alan bilgilerin iizetini igerir. Bu nedenle, iizet izahnameye girig olarak okunmall ve halka
arz edilecek borglanma araglarrna iligkin yatrnm kararlarl ihraggl bilgi dokiimanl,
sermaye piyasasr aracr notu ve iizetin bir biitiin olarak delerlendirilmesi sonucu
verilmelidir.
Bu iizet ile birlikte incelenmesi gercken.lpraggr bilgi dokiimanl ve sermaye piyasasr
aracr notu, ortakh[tmzln www.Mllhilrie'halka arzda satlga aracrhk edecek Halk
Yatlrlm Menkul De[erler A.$.'nin www.balkvatirim.com.tr adresli internet siteleri ile
Kamuyu Aydrnlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) .........1.........1,-.......... tarihinde
yaylmlanmlgtlr. Aynca baqvuru yerlerinde incelemeye agrk tutulmaktadrr.
SPKn'nun l0'uncu maddesi uyarlnca, izahnameyi olugturan belgeler ve bu
belgelerin eklerinde yer alan yanhg, yanrltrcr ve eksik bilgilerden kaynaklanan
zararlardan ihraggr sorumludur. Zarann ihraggldan tazmin edilememesi veya
edilemeyecelinin agrkga belli olmasr halinde; halka arz edenler, ihraca aracrhk eden
yetkili kurulug, varsa garantiir ve ihraggrnrn yiinetim kurulu iiyeleri kusurtarlna ve
durumun gereklerine giire zararlar kendilerine yiikletilebitdifi iilgiide sorumludur.
Ancak. izahnamevi olusturan diEer belselerle birlikte okunduEu takdirde iizetin
vanrlhcr. hatah veva tutarsz olmasl durumu haric olmak flzere. sadece iizete baEll
olarak ilsililere herhansi bir hukuki sorumluluk viiklenemez. Bafrmsz denetim,
derecelendirme ve delerleme kuruluglarl gibi izahnameyi olugturan belgelerde yer
almak iizere hazlrlanan raporlarl hazlrlayan kigi ve kurumlar da hazlrladrklarl
raporlarda yer alan yanh9, yanrltlcl ve eksik bilgiterden SPKn hiikiimteri gergevesinde
sorumludur.
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KISALTMA VE TANIMLAR
ABD
Amerika Birleqik
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Devletleri

A.$.

Anonim $irket

Banka, Ana Ortakhk
Banka veya Halkbank

Tiirkiye Halk Bankasr A.$.

BDDK

Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu

bps
Borsa veya BIAS

Baz Puan
Borsa istanbul A.$.

BSMV

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

CDS
FED

Credit Default Spread

Kurul veya SPK

Federal Reserve
Uluslararasr Menkul Krymetler Tantmlama Numarasr (lntemational
Securities Identifi cation Number)
Sermaye Piyasasr Kurulu

SPKn

Sermaye Piyasasr Kanunu

TCMB
TL
TTK
TUFE
YK

Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr .,.
Tiirk Lirasr
Tiirk Ticaret Kanunu
Tiiketici Fiyat Endeksi
!'
Yd,netim Kurulu
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OzETiN SoRUMLULUGUNU vUKLENEN ri$ilBn
Kanuni yetki ve sorumluluklarrmz dahilinde ve giirevimiz gergevesinde bu iizette ve
eklerinde yer alan sorumlu oldufumuz krsrmlarda bulunan bilgilerin ve verilerin
gergefe uygun oldufiunu ve iizette bu bilgilerin anlamrnr defiqtirecek nitelikte bir
eksiklik bulunmamasl igin her tiirlii makul iizenin giisterilmig oldufunu beyan ederiz.
ihraggr

TiJRKiYE HALK BANKASI A.s.
Gmel

Sorumlu Oldulu Krsm:

MlldiirlulAugehir'lSl{Nl'rlt

dznrixrAMAMr

Halka Arza Aracrhk Eden

HALKYATIRIM

Biilent Sezgin
Genel Miidiir Yard.

Sorumlu Oldulu Krslm:

OzBrixrAMAMr

Ali Omiirbek
Genel Miidiir Yard.

08t09/2014

2.

inRAqqx,l

2.1.

ihraggrnrn ticaret iinvanr

ilisrix

BiLGiLER

TURKIYE HALK BANKASI A.$.

2.2.

Ihraggrnrn hukuki statiisii, tabi oldufu mevzuat, ihraggrnrn kuruldu[u iilke
ile iletigim bilgileri
!:_

'i,

n.

t
Hukuki Stat0
Trbi OlduEu Yasal Meyzuat
KurulduEu [ilke
Fiili Ydnetim Yeri
internet Adresi
Telefon ve Faks Numaralarr

Anonim girket
T.C. Kanunlarr

Tiirkiye
Barbaros Mahallesi. Sebboy Sokak No:4 1.146 Atasehir-istanbul

www.halkbank.com.tr
(2 t6) 503 70 '10 ,

l2t2)

340 93

99 '-.- z/4

Konuya iligkin aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 5.1.4 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.

2.3.
-

ihraggryr ve faaliyet giisterilen sektiirii etkileyen tinemli elilimler
2014 yrhnrn ikinci geyrelinde de ABD Merkez Bankasrmn (Fed) para politikalan
kiiresel piyasalar iizerinde etkili olmaya devam etmigtir. Yrhn ilk aylannda
olumsuz hava kogullan ABD ekonomisi iizerinde baskr olugturmuq, k6tii hava
kogullarr ABD ekonomisinin ilk geyrekte beklentilerin iizerinde daralmasrna
neden olmugtur. ikinci geyrek btiyiime verisi ise beklentilerin iizerinde
agrklanarak ekonominin ilk geyrekte hava muhalefeti nedeniyle zayrf performans

sergiledigi tezini dolrulamrgtrr. Son zamanlarda agrklanan verilerin ABD
ekonomisinde toparlanmanrn hrzlandrprm gdstermesine ralmen Fed, dzellikle
istihdam piyasasrndaki toparlanrna ve enflasyon gdstergelerindeki geligmelerin
halen istenilen seviyelere ulagmadrlrnr igaret ederek faiz artrnmr beklentilerini
201 5 yrhnrn ikinci yarrsrna ydnlendirmigtir.

-

toplantlsrnda 35 milyar $ tutanndaki tahvil ahmlannr
dngdriilere paralel l0 mityar $ daha azaltarak 25 mityar S diizeyine gekmig daha
dnceki Fed toplantl tutanaklannda da varhk ahmlannr Ekim ayrnda yapacapr son
15 milyar $'hk azahgla sonlandrracalrnr belirtmigtir.

-

Euro B<ilgesi ekonomisi 2014 yrhnda resesyondan grkarken deflasyonist riskler
B6lge ekonomisi iizerinde baskr olugturmaya devam etmektedir. Enflasyonun
hedef seviyelerin oldukga altrnda seyretmesi, ECB'nin Haziran ayr loplantrsrnda
laiz oranlarrnda indirime gitmesine ve ilk ihalesi Eyliil ayrnda baglayacak olan
450-850 milyar € biiyiikliiliinde likidite sallayan yeni bir teqvik programr

Fed, Temmuz

ayl

agrklamasrna neden olmu$tur.

-

Geliqmekte olan iilkelere ydnelik jeopolitik riskler bu iilkelere sermaye giriglerini
yavaglatsa da Fed para politikalarrnrn dng6riilebilir hale gelmesi ve krsa vadede
Fed'in faiz artlnmlna gitmeyeceli beklentisi GOU piyasalarrndan grkrglan
yavaglatmaktadrr. Aynca ECB'nin geniglemeci para politikasr durugunu
giiglendirerek siirdtirmesi, Tiirkiye bagta olmak iizere Avrupa iilkeleriyle ticaret
yapan GOU iilkelerini olumlu etkileyecek bir geligme olarak gdriilmektedir..

Konuya iligkin aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 8.2 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.

2.4.

ihraggrnrn dahit otdufu grup ve grup igindeki konumu haklunda bilgi

Tiirkiye Halk Bankasr A.$. paylannrn yansrndan fazlasrmn Ozellegtirme

idaresi
Bagkanhpr'na ait oldulu ve Bankacrhk Kanunu hiiki.imlerine tabi olarak faaliyet gdsteren bir
kurumdur. Banka, BDDK ve kamu denetim komitelerinin yanr srra halka agrk (%48,9 agrkhk
oranr ile) oldufiu igin aynca SPK denetimine de tabidir.

no'lu maddesinde ver

2.6.

ihraggr bitgi dokiimanrnda yer alan finansal tablolara iligkin balrmsz
denetim raporlarlna gart olugturan hususlar hakkmda agrklama:

3l

Arahk 2012 ve 3l Arahk 2013 hesap ddnemleri itibanyla hazrrlanan konsolide finansal
tablolar ve dipnotlarr Akis Balrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mtigavirlik A.$.
G) tarafrndan
Hesao D0nemi

denetime tabi
Gdr0$

31.t2.20t3

BaElmsE Denetim Sirketi
Akis BaAlmslz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Musavirlik A.S.
Akis Balrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mtipavirlik A.g.

3't.12.2012

Akis Bafrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miiqavirlik A.g.

9arth

30.06.2014

30.06.2011 tarihi itibartvla

Balmsv Denetci Gdr

Sanh

$arth

sii (Smrrlt Bofumsz Denetim Raporu):

"30 Haziran 2014 tarihi itibarryla hazrrlanan iligikteki konsolide finansal tablolar, Banka
y6netimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz geligmelerin
olasr etkileri nedeniyle ayrrlan 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, ilitikteki konsolide finansal tablolarrn, Tiirkiye
Halk Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklannrn 30 Haziran 2014 tarihi
itibarryla finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren altr ayhk ara hesap ddnemine ait
faaliyet sonuglarrnr ve nakit akrglannr 541I sayrh Bankacrhk Kanunu'nun 37'nci ve 38'inci
maddeleri gerelince yiirtirliikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve
standartlanna ve Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafrndan muhasebe ve
finansal raporlama esaslanna iligkin yayrmlanan diler ydnetmelik, teblig ve genelgeler ile
Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak
dopru bir bigimde yansrtmadrlrna dair 6nemli herhangi bir hususa rastlanmamlStlr."
31.12.2013

tarihi itibarryla Ba*msn Denetci Gdriisit:

"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 aynlan ve 196.069 bin TL'si cari ddnemde iptal edilerek
gelir yazrldrktan sonra kalan net 132.231 Bin TL tutannda serbest kargrh[r igermektedir.
Gdriigiimiize gd,re, yukarrda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri
haricinde, iligikteki konsolide finansal tablolar, biitiin dnemli taraflanyla, Tiirkiye Hatk
Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklanmn 3l Arahk 2013 tarihi itibarryta
konsolide finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren ddneme ait faaliyet sonuglan ile nakit
akrmlannr 5411 sayrh Bankacrhk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri gerelince
yiiriirliikte bulunan di.izenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk
Dtizenleme ve Denetleme Kurulu tarafrndan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna

Gdriigiimiize g6re, yukarrda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri
haricinde, iligikteki konsolide finansal tablolar, biitiin irnemli taraflanyla, Tiirkiye Halk
Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklannrn 31 Arahk 2012 trihi itibanyla
konsolide finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren ddneme ait faaliyet sonuglan ile nakit
akrmlarrnr 54ll sayrh Bankacrhk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri gerelince
ytiriirliikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk
Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafrndan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna
itigkin yayrmlanan diler y6netmelik, teblig ve genelgeler ile Bankacrhk Diizenleme ve
Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak dogru bir bigimde
yansltmaktadlr."

2.7.

Segilmig finansal bilgiler ve faaliyet sonuglar:

Son finansal tablo tarihinden itibaren HALKBANKASI'nrn finansal durumu

ve

faaliyetlerinde olumsuz bir deligiklik olmadrflrnr beyan ederiz.
(Bin TL)

Srnrrh Bagrmslz
Denetimden Gegmig

Ba!rmsz

BaIrmsz

Denetimden Gegmig

Denetimden GeCmig

30.06.2014

Konsolide
31.t2.2013

31.12.2012

t'l.462.498

20.021.39s

'18.436.319

92.180.37 5
.t'7 |

84.968.927
100.395.179

79.799.523

14.650.710

13.371 .015

I 1.500.256

Konsolide

Nakit Degerler ve

Merkez

Konsolide

Bankasr

Kredi ve Alacaklar
Mevduatlar
Ozkaynaklar

(Bin TL)

93 .6'7

8

Srnrrh Bagtmsz

Srnrrh Baglmslz
Denetimden

Denetimden

Gegmil Konsolide
30.06.20r4
Net D0nem Kart I Zarart

2.8.

1.139.'t43

Gegmig Konsolide
30.06.2013
1.429.003

65.9t9.24t

BaErmslz
Denetimden
GeCmit Konsolide

31.12.20t3

BaErmslz
Denetimden
Ge9mi9 Konsolide
31.12.2012

3.494.467

3.38'7 .'183

ihraggrnrn iideme giiciiniin deferlendirilmesi igin iinemli olan, ihraggrya
iliqkin son zamanlarda meydana gelmig olaylar haktonda bilgi

HALKBANK'rn uzun d6nem yerel para mevduat notu Baa3 seviyesindedir. Bu seviye
Moody's tarafrndan belirlenen "yatrnm dereceleri" kategorisinde yer almaktadrr. 20 Mayrs
2013 tarihinde uzun d6nem yabancl para mevduat notu Ba2'den Baa3 yatrrrm yaprlabilir
seviyeye yiikseltilmigtir. Moody's 3 Haziran 2014 tarihinde 11 Tiirk Bankasrmn kedi
notlannda indirim yapmrgtrr. Bankamrzn "Finansal Giigliiliik Notu" ve ,.Dura!an,, olan
gdrtiLniimii ile Uzun ve Krsa D6nem Yabancr Para mevduat notunda herhangi bir degigiklik
yapmamrg olup diler kredi notlarrnda indirim yapmrqtrr.

Konuya iligkin aynntrh bilgi ihraggr bitgi
almaktadlr.
2.9.

ihraggrnrn grup igerisindeki
faaliyetlerinden iinemli iilgiide
bilgi

no'lu maddesinde yer
ya da girketlerin
bu husus haklsnda

Halkbank, Bankacrhk Kanunu ve ilgili diler mevzuatta belirtilen yiikiimliiliiklerin yerrne
getirilmesi kaydryla, mevduat bankalannrn yapabilecekleri her tiirlii bankacrhk faaliyetlerini
yiiriitmektedir.

Konuya iliqkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 6.1 no'lu biiliimiinde yer
almaktadrr.
2.11.

Ihraggrnrn yiinetim hakimiyetine sahip olanlarln adr, soyadl, ticaret unvant,
yiinetim hakimiyetinin kayna[r
Sahip Oldulu

OrteEln Ticeret Unvenr
T.C.BaSbakanl rk Ozel leyirme

Prv Txt.rr ITL)

Pav(7o)

618.825.500

51.10604

idaresi BaskanhEr

Ko'ltroliin KaynaEl
Pay

Saiiplili

Konuya iligkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 12.4 no'lu maddesinde yer
almaktadlr.
2.12Derecelendirme notu haklunda bilgi
Fitch Ratings Derecelendir e Notlarr (26 Kasrm 2013)

Yabancl Para Uzun D6nem

BBB.

Gdrihiim

DuraAan

Yabancr Para Krsa D6nem

F3

Yerel Para Uzun Ddnem

BBB

Cdriiniim

DuraAan

Yerel Para Krsa Dlinem

F3

Ulusal Uzun D0nem

AAA (tur)

Gitriiniim

DuraAan

Finansal KaDasite Notu
Destek
Destek Derecelendirme Tabanr

2

bbb-

BBB.

Iyi kredi kalitesi not seviycsidir. Bankanrn uzun vadeli yabancr
yilk mltiliiklerini yerine getirmede. elverilli ancak

para finansal

ekonomideki ko5ullardakr deliqimlerden nispeten
etkilenebilecelini s0sterir.
Orta ddnemde bir deEisiklik beklenmeditini sdstermektedir.
Bankanrn krsa ddnemde YP ylikumlillUklerini karprlamasr elveriqli
ancak ekonomik ko$ullardaki degiiimlerden nispeten
etkilenebilecePini edsterir.
Iyi kedi kalitesi not seviyesidir. Bankanrn uzun vadeli yerel para
finansal yiikumluluklerini yerine getirmede, elveriili ancak
ekonomideki koqullardaki deligimlerden nispeten
etkilenebileceAini sdsterir
Orta donemde birdeEisiklik beklenmedi!ini eiistermektedir
Bankanrn klsa ddnemde YP yiikiimlUlUklerini kar$rlamasr
elverilli ancak ekonomik kopullardaki deti;imlerden nispeten
etkilenebileceAini sdsterir.
Ulkeye ait difer kurulus ve ytlkiimliiliiklerle ka$rlainnldrgrnda
yiiksek ve ongoriilebildigi kadanyla olumsuz bir etkiye uzak
finansal yokiimliiliiklere uyma kaDasitesi st sterir.
Orta ddnemde bir not deEisikliEi dnsoriilmemektedir.
Bankanrn kredi kalitesinin ivi olduluna isaret etmekledir
Bankanln yilksek ihtimalle destek alabilecelini sdsterir.
Ulke 'nin d€stek sucil re ihtimalini belinmektedir.

Derecclendirme Notlsrr (18 Msrt 2014)
Finaosal GUSl0ltk

Notu

Yeterli igsel finansal guce sahip oldugunu. zaman zaman
potansiyel olarak drS destege ihtiyaq duyulabilecegini
gostermekledir.
Yukumltil0klerinin, ona derecede oldugunu ve orta derecede

kedi
Krsr D6nem Yerel Prru M€vduai

r/iskine tabi olduAunu edstermektedir.

Krsa vrdeli yukumlUlUkleriii )erine gelirebilecel makul

YukUmlUluklerinin. orta derecede oldugunu ve orta derecede

Notu

kapasitede oldugunu gdstermektedir.

Cdr0n0m
Dl$ destek olmaksrzln not verilen kurumun tek baslna finansal

Temel Kredi Notu

giiciinii gdstermektedir. ciddi derecede kredi riski oldugunu ve

bal

spekulatif kredi unsurlan tasryabilecegini gostermektedir.

Gdr0nlim

Duragan

Konuya iliqkin aynntlh bilgi sermaye piyasasl aracl notunun 8.3 no'lu maddesinde yer
almaktadlr.

2.13.

Garanti hiikiimleri

YOKTUR.

2.14.

Garantiirhakkrndakibilgiler

YOKTUR.

2.15.

Yiinetim kurulu

hakkrnda

Adr Soyadr

Gdrevi

Hasan CEBECi

Yonetim Kurulu Baskanr

SUleyman KALKAN

Bagrmsrz YOnetim Kurulu Uyesi
ve Ydnetim Kurulu Baskan Vekili

Ali Fuat TASKESENLiOGLU

Ydnetim Kurulu Uyesi ve Genel
Mudiir

Emin Siiha CAYKOYLU

Y0netim Kurulu Uyesi

Dr. NulzahiI KESKiN

Y6netim Kurulu Uyesi

Dr. Ahmet YARIZ

Y0netim Kurulu Uyesi

Yunus KARAN

Y6netim Kurulu Uyesi

ismail Erol iSBiLEN

BaErmslz Y0netim Kurulu Uyesi

TII-TAK

BaElmsrz Yonetim Kurulu Uvesi

Sadrk

Konuya iligkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanmrn 10.2.1 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.

2.16.

Bafrmsz denetim ve baflmsz denetim kurulugu hakktnda bilgiler

31 Aralrk 2012, 3l Arahk 2013 ve 30 Haziran 2014 hesap d<inemleri itibarryla hazrrlanan
konsolide finansal tablolar ve dipnotlan Akis Balrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Miigavirlik A.S. (KPMG) tarafrndan baErmsrz denetime tabi tutulmustur.
Unvanr
Akis Baprmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik
A.S. (KPMC)

Sorumlu Ortak Basdenetci
Ad resi

3.

3.1.

Rilzgarlbahge

34g05
IHRA

ilBcrx

lvfir.{qta&,Sk. lto:29 Kavacrk Beykoz.

,,'r'

BoRCLANI

ek borglanma araglarr

. ..

':.

istanbul

,.x;
..ARAqLARONA iLiSKiN BiLGiLER
.2n
: ilgili bilgiler "4'

500.000.000,-TL nominal deterli. ve 1?5 giin vadeli borglanma aracr
edilecektir. Halka arz edilecek borglanma aragkmna fazla talep getmesi hali
000.000,-TL'ye kadar artrnlabilecektir.

Konuya iligkin ayrrntlh bilgi sermaye piyasasr aract notunun 4. biiliimtnde yer
almaktadlr.

3.2.

Borglanma araglarrnrn hangi para birimine giire ihrag edildili hakkrnda bilgi

Borglanma araglarr Tiirk Lirasr cinsinden satrga sunulacaktrr.

3.3.

Halka arz edilecek borglanma araglarl iizerinde, borglanma aractnrn devir ve
haklarrnr
kullanmaslna engel olacak kayrtlarln bulunup bulunmadlfrna itigkin bilgi:

tedaviiliinii losltlaylcl veya borglanma aracrnr alanlarln
YOKTUR.

3.4.

ihrag edilecek borglanma araglarrnrn yatlrrmcrya safladlll haklar, bu
haklarrn kullanlm esaslarl ve bu haklara iligkin krsltlamalar ile
derecelendirme notlarl:

Bono yatrnmcrlan, ihracr gergeklegtiren BANKA'nrn alacakhsr konumunda olup, BANKA
aktifleri iizerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) bagka bir hakka sahip delildir. Bono
iskontolu olarak ihrag edilecek olup, yatrrrmcrlar, ihrag edilecek borglanma araglan igin
belirtilen hesaplama ydntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, 6deme giinii almaya hak
kazanacaklardrr.

Konuya iligkin aynntrh bilgi sermaye piyasasr aracl notunun 4.6 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.

3.5.
a)

Nominal faiz oranr ve iidenecek faize iligkin esaslar:
Nominal faiz oranr: Talep toplama siiresinin son giinii olan 24.09.2014 tarihinde

faiz orant serrnaye piyasasr aracr notu madde 4.6'da belirtilen gekilde kesinlegtirilerek
yatrnmcrlara KAP aracrh!r ile duyurulacaktrr.

b)

Borglanma aracrnrn vadesi ve itfa planl:

iskontolu otarak ihrag editecek sabit faizli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda anapara
ile birlikte ddenecektir. Talep toplamanrn ilk giinii olar. 22.09.2014 tarihinden rjnce
(19.09.20 I 4), ihracrn basit ve bile5ik oranlan ve val6r urihindeki fivatr ilan edilecektir.
Vade Baslanerc Tarihi
Anapara Geri Odemesi Tarihi

c)

26.09.2014
20.03.2015

Kupon iideme tarihleri ile faizin ne zaman iidenmeye baglanacalr, son ijdeme
tarihleri:

iskontolu olarak ihrag edilecek 175 giin vadeli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda
anapara ile birlikte ridenecektir.

d)

Faizin defigken olmasl durumunda, dayandrfl giisterge faiz oranr:

Ihrag edilecek olan 175 giin vadeli banka
ahnacak T.C. Bagbakanhk Hazine M
Senetleri (DiBS);

c
o

oranlnln belirlenmesinde baz
bdilmig Devlet i9 Borglanma

07.01.2015
?5
01 7Ol5 itfa tarihti TRT2503.1 5TI g tanrrili!rymetlerdir.
25.03.201s

arz edilecek borqlanma araqlannrn

y ltk'g]iri

oranl:

bonolann yrlhk getiri oram, bonolar igin hesaplanan G<isterge Faiz
) ek getiri oranr eklenmesi ile belirlenecektir.

f)

Borglanma aracr sahipleri temsilcileri hakkrnda bilgi:

6102 Sayrh Tiirk Ticaret Kanunu uyannca bono velveya tahvit sahipleri, pay sahiplerinin
paya bagh otarak sahip olduklan temsil haklarrna sahip de[ildir. Genel Kurul'da oy kullanma
haklan bulunmamaktadrr.

g)

Faiz tidemesinin tiirev bir krsmlnln olmasl durumunda, yatrrrmln deferinin
dayanak aracrn deferinden, iizellikle risklerin agrk bir gekilde ortaya grktrfr
durumlarda nasrl etkilendi[i hakkrnda bilgi:

YOKTUR.

3.6.

Borglanma araglarlnln borsada iglem giirmesine itigkin esaslar
giirme tarihleri:

ile

iglem

Halka arz edilen bonolann satl$r tamamlandrktan sonra Borsa istanbul Borglanma Araglan
Piyasasr Kesin Ahm-Satrm Pazan'nda iglem gdrmesi Borsa istanbul mevzuatlnrn ilgili
hiikiirnleri gergevesinde Borsa Bagkanhfir'nrn onayrna bafhdrr. Bonolann halka arza iligkin
dalrtrm listelerinin onaylanmasrnr takiben, BiST tarafindan belirlenecek tarihten itibaren
belirtilen pazarda iglem gtirmesi beklenmektedir.

Konuya iligkin ayrrntrh bilgi sermaye piyasasl aracl notunun 6.1 no'lu maddesinde yer
almaktadlr.

4.

nisx Flxronr,Bni

4.1.

ihraggrnrn borglanma araglarrna iligkin yiikiimliiliiklerini yerine getirme
gticiinii etkileyebilecek riskler

Kredi Riski: Kredi miigterisinintorglusunun yaprlan sdzlegme gereklerine uymayarak
yiikiimli.iliiliinii krsmen veya tamamen zamanrnda yerine getir(e)memesinden dolayr bankanrn
maruz kalabilecefii zarar olasrhlrm ifade eder.

Kur Riski:

Banka'nrn ti.im ddviz varhk ve yiiktimliiliikleri nedeniyle ddviz kurlarrnda
de[igiklikler sonucu maruz kalabilecegi zarar olasrh!rdrr.

meydana gelebilecek

Likidite Riski: Banka'nrn nakit akrgrndaki dengesizlik sonucunda nakit grkrqlannr tam olarak
ve zamanrnda kargrlayacak dflzeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girigine sahip
bulunmamasr nedeniyle 6deme yiiktimliiliiklerini zamanrnda yerine getirememe riskini ifade
eder.

Faiz Riski: Faiz oranr riski, faiz oranlannda meydana gelen dalgalanmalann, faize duyarh
varhk, ytikiirnliiliik ve bilango drgr iglemleri iizerinde meydana getirebilecegi deler diigtgti
olarak tanrmlanmaktadrr.

Operasyonel Risk: Banka igi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsiizliiklerin
gdzden kagmasrndan, banka personeli tarafindan zarnan ve kogullara uygun hareket
edilememesinden, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangrn ve
sel gibi felaketlerden veya ter6r saldrrrlanndan kaynaklarrabilecek zarar olasrh[rm ifade eder.
Piyasa

l0

itibar Riski: itibar riski,

faatiyetlerdeki bagansrzhklar ya da mevcut yasal diizenlemelere
uygun davranrlmamasr neticesinde Banka'ya duyulan gtivenin azalmasr veya itibann
zedelenmesi ile ortaya grkabilecek kaybr ifade etmektedir.
iE Riski: Faaliyetin siirdiiLriilmesine iligkin risk olarak da tanrmlanabilecek i9 riski hacim, marj
ve giderlerdeki dalgalanmalardan, rekabet ortamrndaki de[igimlerden kaynaklanan risktir.

Stratejik Risk: Yanhg ticari segimlerden, kararlann diizgiin bir bigimde uygulanmamasrndan
veya ekonomik faktrirlerdeki deligime tepki eksikliginden kaynaklanabilecek zararlardrr.

Difer Risk: Banka 541 1 sayrh

Bankacrhk Denetleme ve Diizenleme Kanunu Hi.iki.imleri
uyannca faaliyet gdstermekte olup, aym kanun hiikiimleri uyannca BDDK'nrn diizenleme ve
denetimine tabidir. Bankacrhk Kanunu ve ilgili diizenlemelerde, 6ng6riilen $artlann olugmasr
halinde bankalann BDDK tarafrndan faaliyet izninin kaldrnlmasr velveya Tasamrf Mevduat
Fonu'na devredilmesine iligkin hiikiimler yer almaktadrr. Faaliyet izninin kaldrnlmasr veya
Banka'mn TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgili kanun maddelerine ait hiiktiLrnler sakh
kalmak kaydryla yatrnmcrlar bu durumdan olumsuz ydnde etkilenebilir.

4.3.

ihrag edilecek borglanma araglarrna iligkin riskler haklundaki temel bilgiler

6dememe Riski: ihraggrnrn temerriide diigmesi ve vade tarihindeki yiikiimliiliiliinti yerine
getirememesinden kaynaklanan risktir. ihrag edilen bonolann ve tahvillerin 6deme
yUkUmlUlUlU iigiincti bir taraf tarafrndan garanti altrna allnmamr$ttr. ihraggrnrn bononun
veiveya tahvilin vade sonundaki nominal delerini ddeyememe riski mevcuftur.
Piyasa Riski: ihrag editen menkul klymetin vadesinden 6nce satrlmasr durumunda sdz
konusu menkul krymetin piyasa deleri piyasa faizlerinin degigiminden doprudan
etkilenebilece!i igin, piyasa faiz oranlan yiikseldilinde ilgiti menkul krymetin deleri
azalrrken, faiz oranlan dt$ttigiinde menkul krymetin piyasa deleri artacaktlr.

Likidite Riski: Yatrnmcrnrn, bonoyu satarak yaptrfr yatrnmr

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

Konuya iliqkin aynntrll bilgi ihraggl bilgi dokiimanrnln 4., sermaye piyasasl aracl
notunun ise 2. btiliimiinde yer almaktadrr.

s.

HALKAARZA ir,i$xix BiLGiLER

5.1.

Halka arzln gerekgesi ve halka arz gelirlerinin kullanrm yerleri

Menkul krymet ihracr yoluyla saElanacak olan 500 milyon TL tutarrndaki pasif artrgrnrn bir
krsmrmn krsa vadeli yiikiimliiliiklerin kapatrlmasrnda, bir krsmrmn da kedilere plase

(BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'nrn 30.09.2010 tarih ve 3875 saytlt kararr
ile bankatann tL cinsinden tahvil ve bono ihraq etmesine izin verilmigtir'
Halka arz edilen borglanma araglarrnrn tutarl ve tahmini hatka arz takvimi:
ihrag edilecek 1?5 giiLn vadeli bononun nominal tulan 500.000.000,-TL olup, s6z konusu
uo.glan-a araglarrna= fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutannln 750'000.000.-TL

5.2.2,

g6re
nominal degere kadar arttlnlabileaek ve krymetlerin ihrag tutarlarr arasrnda gelen talebe
yaprlabilecektir.
serrnaye piy-asasr aracr notunda belirtilen esaslar gerqevesinde aktarma
Bono 22

-

24.09.2014 tarihleri arasrnda 3 (tiq) iq giinii siire ile halka arz edilecektir.

5.2.3.

Halka arza baEvuru siireci ile baqvuru yerleri ve satrq gekli
Satrg, Halk Yatrnm Menkul Delerler A.$. (Halk Yatrrrm) ve Halkbank tarafindan talep
toplama ydntemi kullamlarak gergeklegtirilecektir. Yatrnmcrlar, Talep Formu'nda talep
ettikleri banka bonosunu nominal (adet) olarak belirteceklerdir.

-

Gerqek Kiqi Yatrnmcrlar: Kimlik (ntifus ciizdanr veya siiriicil belgesi veya pasaport)
fotokopisi
Tiizel Kigi Yatrlmcrlar: imza sirkiilerinin noter tasdikli dmegi, kuruluq gazetesi, vergi
levhast ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi

Altematif dalrtrm kanallarrndan yaprlan baSvurulardan talep formu altnmayacaktrr.
Bagvuru Yerleri:
Banka bonolannrn halka arzrna Yurtici Bireysel Yattnmctlar kategorisinden katrlmak isteyen
yatrnmcrlar,
vauRtM MENKUL DEGERLER A.$.
Halide Edip Adrvar Mah.
Dariilaceze Cad. No:20 Kat:4-5
34382 $igli-istanbul
1s1' +90 (212) 314 81 81 Faks: +90 (212) 221 31 81

itax

merkez adresi, Halk Yatrnm'rn tiiLrn gubeleri ve intemet adresi (www.halkyatirim'com.tr) ile
Halk Yatrrrm'rn acentesi olan TURKIYE HALK BANKASI A.$.'nin tiim gubeleri ile
Halkbank intemet bankacrhEr (www.halkbank.com.tr) ve 444 42 55 no'lu telefon aracrhlr ile
talepte bulunmak igin bagrurabilirler.

Kurumsal Yatrnmcrlar sadece Halk Yatrnm aracthptyla baqvuruda bulunabileceklerdir.

Halk Yatmm Menkul Deperler A.$. ve Tiirkiye Halk Bankasr A.$. nakden 6deme yolu ile
talep toplayacaklardrr.

Aynca;

gubeleri ile Halkbank intemet bankacthpr (www
12

5.2.4.

Talep edilebilecek asgari velveya szami miktarlar hakkmda bitgi:

Banka bonosunun nominal deleri 1 Tl'dir. Minimum talep miktan 100 TL nominal delerli
olacaktrr. Minimum talep miktarrndan soruaki talep arahklanmn 1 TL nominal delerde ve
katlan geklinde olmasr garttrr. Talep edilebilecek azami banka bonosu miktan hakkrnda
herhangi bir srrurlamada bulunulmamrgtrr.

Borglanma aracl almak igin bagvuru yap acak yerler ile borglanma aracl
bedellerinin iidenme yeri ve gekli ile teslim siiresi de dahil borglanma
araglarrnrn teslimine iligkin bilgi

a)

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

Yurtigi Bireysel Yatlrrmcllar:
Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar agagrda belirtilen Nakden Odeme, Krymet Blokesi Ydntemiyle
Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma veya D6viz Blokesi
Ydntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek talepte bulunabilirler.

A.
B.

Nakden Odeme:
Krymet Blokesi Ydntemi ile Talepte Bulunma:

Likit Fon Blokajr:

Odenmesi gereken bedel / %97
Krsa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Blokajr: Odenmesi gereken bedel / 7o95
TL DiBS Blokajr: Odenmesi gereken bedel / 7o95
TRQTHAL6141l ISIN Kodlu Banka Bonosu Blokajr: Odenmesi gereken bedeU7o97

C.

Ddviz Blokesi Y<)ntemille Taleote Bulunma:

Dtiviz Blokajr: ddenmesi gereken bedel / %90
(Blokaj igleminde, Halkbank'rn sdz konusu yabancr para igin iglem arunda gegerli olan
Halkbank Gige Ah9 Kuru dikkate ahnacaktrr.)

D.

Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemivle Talepte Bulunma:

Yurtigi Bireysel Yatrrmcrlar Halkbank nezdindeki TL vadeli mevduatlarrm

teminat

gdstermek suretiyle banka bonosu talep edebileceklerdir.

Halkbank uygulamastnda TL vadeli mevduatlan teminat gdstermek suretiyle talepte bulunma,
sadece bono ihrag tarihiyle (26.09.2014), talebe konu edilecek TL vadeli mevduatlann vade
sonunun aynl giine gelmesi durumunda miimki.iLn olabilecektir. Bu nedenle mevduatrn
vadeden 6,nce bozulmasr ve birikmig faizin kaybr sd,z konusu olmayacaktr.

TL Vadeli Mevduat Blokajr: 6denmesi

gereken bedel / %100

Bu halka arzda vadeli mevduatlarrn bozdurulmasr deliqken ydnteme g<ire yaprlacaklrr.

Kurumsal Yatrrrmcrlar:
Kurumsal Yatrnmcrlar'rn talepte bulunmak igin
Kurumsal Y
talep ettikleri iskontolu

b)

Borglanma araglannrn teslimine iligkin bilgi:

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

5.2.6.

Halka arz sonuglarrnrn ne gekilde kamuya duyurulacalr haklonda bilgi:

Halka arz sonuglan, Kurulun serrnaye piyasasr araglannln satlglna iligkin di.izenlemelerinde
yer alan esaslar gergevesinde daprtrm listesinin kesinlegtili giinii takip eden iki i9 giinti
igerisinde Kurul'un 6zel durumlann kamuya agrklanmasrna iligkin diizenlemeleri uyannca
kamuya duyurulur.

Konuya iligkin ayrrntrh bilgi sermaye piyasasl aracr notunun 5.1 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.

5.3.

Menfaatler hakkrnda bilgi

Borglanma araglanntn halka arzrnda aracrhk yapacak olan Halk Yatrrrm halka arzrn bagansrna
bagh olarak komisyon geliri elde edecektir. Bunun drgrnda halka arz nedeniyle menfaat elde
edecek yoktur

5.4.

Halka arzdan talepte bulunan yatrrrmcrlarrn katlanacall maliyetler
hakkrnda

bilgi

,t,.,_..'i-,--,.o.
I t\ \. t
Banka bonosuna iligkin vergilendirme esaslary'/sertnly-e' piy*u+ aracr notunun '' Banka
Bonolan ile ilgili Vergilendirme Esaslan" baqh$r S. mfddeiinae afnca belirtitmigtir.
Yatrnmcrlardan igbu banka bonosu halka arzr

edilmeyecektir.
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