
TI]RKIYE HALK BANKASI A.$.

Sermaye Piyasasr Aracr Notu

Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca. Bu sermaye piyasasl aracr notu,
l?.. I .9... t .b. lkt*tioo" onaylanmrqtrr.

Ortakhfrmzm toplam 3.000.000,000.-TL tutarrndaki ihrag tavanr kapsamrndaki
borglanma araglarrnrn halka arz edilecek 500.000.000.-Tl'lik krsmrnrn halka arzlna
iligkin sermaye piyasasr aracr notudur. Halka arz edilecek borglanma araglanna fazla
talep gelmesi durumunda halka arz tutarr 750.000.000.-TL'ye kadar arhnlabilecektir.

Sermaye piyasasl aracr notunun onaylanmasl, sermaye piyasasr aracr notunda yer
alan bilgilerin dolru oldufunun Kurulca tekeffiilii anlamlna gelmeyecefi gibi, sermaye
piyasasr araglarrna iligkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasasr aracr
notu gergevesinde ihrag edilecek borglanma araglarrna iligkin ihraggrnln yatrnmcrlara
karqr olan iideme yiikiimliiliifii, Kurul veya herhangi bir kamu kurulugu tarafindan
garanti altrna ahnmamrqtrr. Aynca halka arz edilecek borglanma araglannrn fiyatrnln
belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu sermaye piyasasr aracl notu ihraggl bilgi dokiimanr ve iizet ile birlikte gegerli bir
izahname olugturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borglanma aracrna iligkin yatrrrm
kararlarr ihragqr bilgi doktimanr, sermaye piyasasl aracr notu ve iizetin bir biitiin olarak
de!erlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasasr aracr notu ile birlikte incelenmesi gereken ihraggr bilgi
dokiimanr ve 6zet, ortakhlrmzrn www.halkbankcom.tr ve halka arzda satrga araclhk
edecek Halk Yatrrrm Menkul Delerler A.$.'nin rvww.halkvatirim.com.tr adresli internet
siteleri ile Kamuyu Aydrnlatma Platformu (KAP)'nda (kap.gov.tr) ........1........1.......-..
tarihinde yayrmlanmrgtrr. Aynca bagvuru yerlerinde incelemeye aglk tutulmaktadrr.

Sermaye Piyasasr Kanunu (SPKn)'nun l0'uncu maddesi uyarlnca, izahnameyi
olugturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanhg, yan trcr ve eksik bilgilerden
kaynaklanan zararlardan ihraggl sorumludur. Zararrn ihraggldan tazmin edilememesi
veya edilemeyecefinin aglkga belli olmasl halinde; halka arz edenler, ihraca aracrhk eden
lider yetkili kuruluq, varsa garantiir ve ihraggrnrn yiinetim kurulu iiyeleri kusurlanna ve
durumun gereklerine giire zararlar kendilerine yiikletilebildili tilgiide sorumludur.
Balrmsn denetim, derecelendirme ve deferleme kuruluglarl gibi izahnameyi olugturan
belgelerde yer almak iizere hazlrlanan rapgr azlrlayan kigi ve kurumlar da
hazlrladrklarr raporlarda yer alan yanlry, ya{iliiltpr ve e\ bilgilerden SPKn hiikiimteri
gerqevesinde sorumludur.

Kurulca
iince ihrag edi n
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KISALTMA vE TANIMLAR

Banka, Ana Ortaklk
Banka veya Halkbank

Tiirkiye Halk Bankast A.$.

BDDK Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu

BIA$ Borsa istanbul A.$.
BSMV Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi

DiBS Devlet iQ Borqlanma Senedi

GVK Gelir Vergisi Kanunu

Halk Yatrrrm Halk Yatrrrm Menkul Delerler A.$.

ISIN
Uluslararasr Menkul Krymetler Tantmlama Numarast (lnternational
Securities Identification Number)

KAP Kamuyu Aydrnlatma Platformu

Kurul veya SPK Sermaye Piyasasr Kurulu

SPKn Sermaye Piyasast Kanunu

TCMB Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr

TL Ttirk Lirasr
TMSF Tasamrf Mevduatr Sigorta Fonu

TP Tiirk Parasr

TTK Tiirk Ticaret Kanunu

YK Y<inetim Kurulu \
YP Yabancr Para

.\
.\
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YOKTUR.
r. SERMAyE piyasasr ARACI NoruNUN

y0xr,Bxnx rigilen
soRurrlur,uGuNu

Kanuni yetki ve sorumluluklanmz dahilinde ve gOrevimiz gergevesinde bu sermaye
piyasasl aracr notunda ve eklerinde yer alan sorumlu oldupumuz krsrmlarda bulunan
bilgilerin ve verilerin gergefe uygun oldulunu ve sermaye piyasasr aracr notunda bu
bilgilerin anlamrnr defiqtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasr igin her tiirlii makut
iizenin giisterilmig oldulunu beyan ederiz.

ihraggr
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SERMAYE PiYASASI ARACI
NOTUNUNTAMAMI

2. nisx r.qxrdRlBRi
l.l. Odememe Riski

ihraggrnrn temerriide diigmesi ve vade tarihindeki ytikiimlUliigiinii yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir. ihrag edilen borglanma'i6ilarrnrn 6deme yiikiimli.iliilii iigi.incii bir taraf
tarafindan garanti altrna ahnmamrqtrr, l*ufgrn,o bononun ve/veya tahvilin vade sonundaki
nominal degerini odeyememe riski mervElIrU, :.

ihraggrnrn, borglanma araglannrn -&il ,; *p4^, ddeyememesi durumunda yatrnmcrlar,
borcun anapara ve faizlerini yargr yol na bagvurma(zurg5yle de tahsil edebitirler.



1.2. Piyasa Riski

ihrag edilen borglanma araclnrn vadeye kadar elde tutulmasr durumunda ihraggr tarafrndan
anapara ve taahhtt edilen faiz vade sonunda 6denecektir. ihrag edilen borqlanma araclnln
vadesinden d,nce satllmasr durumunda s6z konusu menkul krymetin piyasa degeri piyasa
faizlerinin degigiminden doprudan etkilenebileceli igin, piyasa faiz oranlan yiikseldiginde ilgili
borglanma aracntn de[eri azaltrken, faiz oranlan dtigtiiliinde borglanma araclnln piyasa degeri
artacaktrr. Genel olarak borglanma araglannrn vadesi uzadrkga faiz oranlanndaki de[iqikliklere
olan duyarh I rklan artmaktadrr.

1.3. Likidite Riski

Yattnmctntn, borglanma aracrm satarak yaptlgl yatrnml vadesinden 6nce nakde d6niigtiirmek
istemesi durumunda sdz konusu borglanma araglannrn ahm satrmr igin mevcut piyasa yaprsrnrn
st! olmasr ve diler nedenlerle pozisyonlanm uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli
zamanda elden grkaramamasr halinde ortaya grkan zarar ihtimalini ifade eder.

ihrag editecek borglanma aracrmn iglem gdreceli piyasada gergeklegtirilebilecek iglem
hacimleri ile ilgili alt limitler bulunmasr nedeniyle yatrnmcrmn sahip oldulu borglanma aracr
tutannln bu limitlerin altrnda olmasr durumunda ilgili piyasalarda iglem yapmasr miimkiin
olmayabilir.

1.4. Difer Riskler

Tiirkiye Halk Bankasr A.g. 541I Sayrh Bankacrhk Kanunu kapsamrnda faatiyet gdstermekte
olup, faaliyetleri aynt kanun gerqevesinde BDDK diizenleme ve denetimine tabidir. Sciz konusu
diizenlemelerde belirtilen gartlann olu$masl halinde BDDK tarafrndan kanuna tabi finansal
kurumlann faaliyet izninin kaldtnlabileceline velveya Tasamrf Mevduatr Sigorta Fonu'na
devredilebileceline dair hiikiimlere diizenlemelerde yer verilmektedir. Faaliyet izninin
kaldrnlmasr veya Banka'nrn TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgiti kanun maddelerine ait
hiikiimler sakh kalmak kaydryla yatrrrmcrlar bu durumdan olumsuz y6nde etkilenebilir.

3. TEMEL BiLGiLER

3.1. Halka arza iligkin ilgili gergek ve tiizel kigilerin menfaatleri:

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

3.2. Halka arzrn gerekgesi ve halka arz gelirlerinin kullanrm yerleri:

Halka arzrn gerekgeleri:

Fonlama kaynaklannrn gegitlendirilmcsi'''.:'

Banka bilangosu incelendilinde kaynaklann btiyiii.bl sektdre paralel bir gekilde
mevduat kaleminden olugtulu gdriilmektediri, "TL cinsinden bono ihrag edilmesi
yoluyla Banka fonlama kaynaklannda gidilmesi ve vade uzatrmrna katkr
saplanmasr s64.konusu olacaktrr.

\..\kontroliine yardlm etmesi '',

fuat yaprsr incelendilinde faize duyarh ytiksek r@.iyetli biiytik tutarh
bono ihracr ile ikame olmasr ve ortalama'(aynak maliyetini



iii. Faiz Oranr Riskinin Azaltrlmasr

TL bono ihracr ile Banka kaynaklarrnrn ortalama vadesinin uzatnasl beklenmektedir. Bu sayede
aktif-pasif kalemlerin ortalama vadeleri ve yeniden fiyatlama deperleri kullanrlarak hesaplanan
ortalama net vade agt[rnrn azalttlmasr amaglanmaktadrr. Net vade a9r!r azaldrkga olasr faiz
artrglan kargrsrnda Banka faiz gelirleri olumlu y6nde etkilenecektir.

iv. ilave kaynak yaratllmasr

Banka TL bono ihrag etmek yoluyla sermaye piyasalanndan ilave kaynak sallama imkanrna
sahip olacaktrr. Bu qekilde hem yattnmctlara risksiz faiz oram iizerinde getiri saglanlrken hem
de sa[lanan kaynak ile aktiftarafta kredi fonlamalan yaprlabilecektir.

v. Likidite Etkisi

TL bono ihracr ile sallanacak kaynaklann biiyiik mevduatlardan olugan kaynaklan ikame
etmesinin diler bir faydasr ise mevduatlann krsa vadeli ve erken gekilme imkammn olmasr,
buna kargr bono itfastnrn vadesinde yaprlmasr nedeni ile vade agrsrndan Banka likidite
pozisyonuna olumlu ycinde katkr yapmaktadrr.

ihragtan sa$anacak fonunu kullanlm yeri:

Menkul krymet ihracr yoluyla safilanacak olan 500 milyon TL (Fazla talep gelmesi durumunda
ihrag tutan 750 milyon TL'ye kadar artrnlacaktrr.) tutanndaki pasif artrgrnrn bir krsmrrun krsa
vadeli yiikiimliiliiklerin kapatrlmasrnda, bir krsmrnrn da kredilere plase edilmesi
planlanmaktadrr.

4. iunaq vE HALKA ARz EDiLECEK BoRqLANMA ARACLARTNA
ili$rix BiLGiLER

4.1. ihrag editecek borglanma araglarlnln;

a) Tiirii: Bono

b) ISIN kodu: ihrag edilecek bonolara iligkin ISIN kodu istanbul Takas ve
Saklama Bankasr A.$.'den temin edilecektir.

c) Nama/Hamiline oldufiu: Hamiline

d) Borglanma araglarrnr kaydi otarak izleyen kurulugun unvanl, adresi:
Merkezi Kayrt Kurulugu A.$., Askerocalr Cad. Siizer Plaza No: l -15, Kat:2
34367. Elmada!-giili/iSTANBUL

4.2. Borglanma araglannln hangi mevzuata giire olugturuldufiu:

ihrag edilecek bono Sermaye Piyasasr mevzuatl kapsamrnda olugturulmugtur.

Halka arz edilecek bonoya iliqkin talep toplama ydntemi, dalrtrm ilkeleri ve bonolara iliqkin
bedellerin yatrnlmasr gibi esaslar ise II-5.2 sayrhtledellenn yatrnlmasl gibi esaslar ise Il-5.2 sayrh_germaye.-liyasasr Araglannrn Satrgr Tebligi
htiktirn lerine dayanr larak gergek legtirilecektir. . 

r',. .r' i -.;
Halkbank tarafindan ihrag edilecek bonolar. Sl,Ag"rp-"2a.06.2004 tarih ve 25502 sayrh "Borsa
istanbul Kotasyon Y6netmelifii" kapsamr ile fietniriai, Takas, Temerriit ve Kotasyon Esaslarrnr
Diizenleyen 350 sayrh Genelge hiikiimlerine ftbi o.laiaktrr.

gelerine gdre Halkbank t*ifurdan ihraig<gdiiecek bonolann Borsada iglem
iA$ Ytinetim Kurulu'nun ,"r".)gi olumiu'- karara bafhdrr. Borsa istanbul

fuaglan,Piyasasr, Kesin Ahm-Satrm Pazan borglaiirga araglannrn geffaf ve rekabete
m gdrmelerini sa[layarak bu menkul krymetlerin tiki
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akrsrnt htzlandrmak amacryla kurulmu$tur ve aynl giin veya ileri valdrlii olarak do[rudan

:"hi;t;;;;i m i eleml eri vaprl abi lmektedi r'

BorQlanma Araqlarr Pivasa"' r"in Alm.Satrm lTilili$"tr1t:t':il':it1}'3';"ji!1"t:
#ffi";.;il vaprlmakudrr' Avru gun PTITc': ",1:'d;'il:;,;b it. il,oo-rz'oo '*tt.'iffiilsaaJeffiirnda' ileri baqlangrq valorlii iglemler tse

arasrnda YaPrlmaktadrr'

Emirleri$lemekonumenkulkrymetinnominaldeflerleriitiharrvlaminimumemirbtiyiiklti[iive
katlan seklinde irttiri' uuriJl"i"i"'"'r"" iqii"roooo iil minimum ve 10'000000 TL

:i;[*il';;inal emi r biiviikliikleri geqerli olacakttr'

4.3. Borqlanma araglannrn kaydileqtirilip kaydilegtirilmedili haklonda bilgi:

ihrac edilecek borglanma araglarr kaydileqtirme esaslan qergevesinde Merkezi Kayrt KuruluSu

^:$:,ilio;ffi 
nde t<avoi olarak tutulmaktadtr'

4.4. Borglanma araglanmn hangi para birimine gdre ihrag ediltlili hakkrnda bilgi:

Borglanma araqlan Tiirk Lirasr cinsinden satrqa sunulacakttr'

4.5. ihraqqrnrn yiikiimliiltklerini yerine 9"t'i1y: 
srralamast iqinde ihracr planlanan

borqranma","ilil;..,".i't"r.r,,0"111if 'fi "TJ'"::i1".'""-tH*;'?;
borelanma "i"t'oto 

ihraegrnrn t:"::;t"lin,If,.r?.rrir"ii"t'
viikiimliiliiklerffi; t";;;iil"sin" vot aqabilecek biikiimlerin iizetleri:

Bono.icraveiflasKanunuhtikiirnleribakrmrndan-adiborcsenedihtiki[nlerinetabidirler.ihrag
ediren bonorara liekin od'Sl'ffi ;;iilts"' t:*:' 

;:f 'o;fl"?L"1fi1'i*]uiffi11'f[Il

"f,""l".tu*. 
it'raca aracrhk eden aract t<uruJust{]l 

'
iidenmesi konusunda ui' '"lil*r'ir'rtrJ' "tyu 

yutttirnttitii*leri bulunmamaktadrr'

Yiiriirliikteki icra ve iflas Mevzuatlna C9t-":. B*ku aleyhine yiiriitiilen takiplerde miiflisten adi

,J."imfr rf"""thlann srrasr aqafrdaki gibidir:

f . iflas masraflan ve iflas masasrmn borqlarr bi.itiin alacakhlardan 6nce ve tam olarak

6denir. (iiK md' 248) ' vergileri,

2. Bir mahn aymndan do[an kamu alacaklan' (Giimriik resmi' bina ve arazt

- 
t"t"*t ve intikal vergisivb ) (iiK md 206/l)

3. Rehinle temin edilmiq alacaklar (iiK md' 206/1)

4. Bundan sonra gelmek iizere: teminath 
"olup 

da rehinle kargrlanmamrE -olan 
veya

teminarsrz brt;il';i";t* *urg ^.u[*n,n-lui,9 
irt*'nd*' a;a[rdaki srra ile

,"rlf,*t iizere kaydolunur' (iiK md' 206/4)

icra ve iflas Kamrnu'nun yukanda belirtilen 206'ncr maddesi 9u gekildedir:

"Madde 206 - (De!i$ik madde: 03/0?/1940 - 3890il.md) 
.

;:ffi :ffi :* ;;;n,ut,s tut-,ii11113i;,*, ;i*"'.'.'H l.. *[, :T:T *}lAlacaklan rehinli olan alacaKlllanlr satrl Lu"-r *-'"-- ' "rm 
gelen resim ve vergi o akar veya

Devlet tekliflerinden muavven eqva ve akardan:lyyi]f].
I )evlel ts,.rtrrErr! 

t#sonra riighan haklan valdtr' 
-eqya bedelinden istifa olunduk

; ;;;;n ed,mie i': :i:,,.."e,:"::i#S'fu"":ilifilT:'ade rehinle temrn eo.r[,i ''ir"#r' 
"-teirin 

edilmiq baska alacaklar da
masraft ve bu rehinlerden'b . c-^ ^r:r:-

i,T,Tf;ffi # 
"iI 

i-'' e'i"" t'nasiibe riat'e-t -ed 
i I ir'

rehniyle temin edilmie olan alacakt[ann-::,* I:,"1*tbHl"tit r::A;;

Bir alacak

rrl.i.rf "i",uit,t'n- 
rehnine miiteallik gdre



olunur. (Ek cnmle: 29106/1956 - 6763/42 md.) Alacaklan gemi ipoteli ile temin edilmig otan
alacakhlarla gemi alacakhlan hakkrnda Ttirk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi
hiikiimleri tatbik olunur.

(Defiiqik f*'ra: 1710712003 - 4949 s.K./52. md.) Teminath olup da rehinle kargrlanmamrg olan
veya teminatslz bulunan alacaklar masa mallannrn satli tutanndan, agalrdaki srra ile verilmek
tZere kaydolunur:

Birinci Srra:

a. iggilerin, i9 iligkisine dayanan ve iflasrn agrlmasrndan dnceki bir yrl iginde tahakkuk
etmig ihbar ve ktdem tazminatlan dahil alacaklarr ile iflas nedeniyle i9 iligkisinin
sona ermesi i.izerine hak etmig olduklan ihbar ve krdem tazminatlan,

b. igverenlerin, iggiler igin yardrm sandrklan veya sair yardrm tegkilatr kurulmasr veya
bunlann yagatrlmasr maksadryla meydana gelmig ve tiizel kiqilik kazanmrg bulunan
tesislere veya demeklere olan borglan,

c. iflasln agtlmasrndan dnceki son bir yrl iginde tahakkuk etmig olan ve nakden ifasr
gereken aile hukukundan dofan her tiiLrli.i nafaka alacaklan.

ikinci Srra:

Velayet ve vesayet nedeniyle mallan borglunun idaresine brrakrlan kimselerin bu iligki
nedeniyle dofmuq olan tiim alacaklan;

Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettili miiddet yahut bunlarrn bitmesini
takip eden yrl iginde agrlrrsa imtiyazh alacak olarak kabut olunur. Bir davanrn veya takibin
devam ettili miiddet hesaba katrlmaz.

Ugiincii Srra:

Ozel kanunlannda imtiyazh oldulu belirtilen alacaklar.

Diirdiincii Srra:

imtiyazh olmayan diger bi.itiin alacaklar (bono velveya tahvil alacaklan dahit).

(Ek frka: 17 /07 /2003-4949 S.l(52.md) Bir ve ikinci srradaki miiddetlerin hesaplanmasrnda
agalrdaki streler hesaba katlmaz:

l. iflasrn agtlmastndan 6nce miihlet de dahil olmak iizere gegirilen konkordato siiresi.

2. iflasrn ertelenmesi siiresi.

3. Alacak hakkrnda agrlmrg olan davamn devam ettili siire.

4. Terekenin iflas hiikiimlerine gd,re tasfiyesinde, 6liim tarihinden tasfiye karan
verilmesine kadar gegen siire.

Ihrag edilecek borglanma Jatrrrmcrya safladlfl haklar, bu haklarrn
r knrtlamalar:kullanlm esaslarl ve bu

Borglanma Aracr yatrnmcrlan, ihracr
banka aktifleri iizerinde alacaklarrnddr
Yatlnmcllar,
hesaplanacak

. Bankanrn alacakhsr konumunda olup,
faiz) bagka bir hakka sahip degildirler.

MKK

edilecek borgla4ma dragldn igin belirtilen hesaplama ydntemi ile
ve faizlerini ddeni€ giirnti alnrya hak kazanacaklardrr.

yatrnmcl bazrnda iidsaplanan,-bileme tutarlan MKK,mn Takasbank
r Banka tarafrndan topluCd aktanlacaktrr. ihrag edilecek bonolara ait

MKK hesabrna briit olarak a?tarrtacaktrr. MKK tarafrndan ilgili



kuruluqlara briit olarak yaprlacak ddemeler, ilgili kuruluglann yasal vergi kesintilerini
kaynalrnda yapmasrndan sonra, net tutar iizerinden yatrnmcrlara <idenecektir.

Bono alan yattnmctlar, Bankamn kar ve zarar riskine katrlamaz. Yatrnmcrlar Bankaya sadece
faiz kargrhlrnda borg vermig olup ellerinde bulundurduklan borglanma aracr sayesinde Banka
ydnetiminde sdz sahibi olamazlar. Bonodan dogacak alacaklar drgmda, yatrnmcrlar Banka'dan
ortakhk, kar payr, oy haklo gibi herhangi bir hakka sahip de[ildir.

Bunun yant srra 6102 Sayrh Tiirk Ticaret Kanunu uyannca bono sahiplerinin haklarr aqa[rda
belirtilmigtir:

- Belgelerin ve beyanlann kanuna aykrn olmasr (TTK md.549) halinde belgeleri
diizenleyenler ile beyanlan yapanlar ile kusurlu olmasr kaydr ile buna katrlanlann zarar
sorumlulufiu, sermaye hakkrnda yanhg beyanda bulunuldulunun ve 6deme yetersizliginin
bilinmesi (TTK md.550) halinde sermaye taahhiit olunmamrg ve kargrhlr tamamen
ddenmemigken, taahhtit edilmit ve odenmig gibi gdsterenler ile kusurlu Banka
yetkililerinin mtteselsilen zarar sorumlululu ile sermaye taahhiidiinde bulunanlann
ddeme yetersizlilini bilen ve onay verenlerin borcun ddenmemesinden dolan zarar
sorumlululu, ayni sermaye veya devrahnacak igletmeye iligkin deler bigilmesinde
yolsuzluk (TTK md.551) yaprlmasr halinde ayni sermayeye deger bigilirken emsaline
oranla ytiksek fiyat bigenler, igletme veya aymn nitelilini ve durumunu farkh g6sterenler
veya bagka bir gekilde yolsuzluk yapanlann zarar sorumlululu ve kurucular, ydnetim
kurulu iiyeleri, ydneticiler ve tasfiye memurlanmn kanundan veya esas sdzlegmeden
dopan yiikiimliiliiklerini ihlal ettikleri taktirde Banka alacakhlanna kargr dolan zarar
sorumlulu[unu talep etmek (TTK 553) ve kanuni gd,revlerini yerine getirmesinde kusurlu
hareket ettikleri taktirde Banka denetgilerinden Banka alacakhlarrna kargr verdikleri zarar
sorumlulufiunu (TTK 554) talep etmek,

- Ortakhk alacaklst srfatlanndan dolayr, ortakhk esas sermayesinin azaltrlmasr halinde,
alacaklanmn 6denmesini veya teminat gdsterilmesini talep etmek (TTK 474),

- Uzun siireden beri ortakhgrn kanunen gerekli organlanndan birinin mevcut olmamasr
veya genel kurulun toplanmamasr hallerinde durumun diizeltilmesini talep etmek; aksi
taktirde "ortakhfirn feshi" igin mahkemeye bagmrmak (TTK md.530),

- Sermayenin kaybr ve borca batrkhk halinde yeni nakit sermaye konulmasr dAhil nesnel ve
gergek kaynaklan ve dnlemleri gdsteren bir iyileqtirme projesini mahkemeye sunarak
iflasrn ertelenmesini istemek (TTK md. 377),

- Zarxa uErayan Bankarun iflasr halinde pay sahiplerinin ve alacakhlann istemleri iflas
idaresince 6ne siiriilmedipi taktirde, tazminat davasr agmak (TTK md.556),

- Pay sahibi olmayan ydnetim kurulu iiyelerinin ve yakmlannrn Banka ile borg iliqkisine
girmeleri halinde veya Bankanrn bu kjgilere kefalet, garanti ve teminat vermesi veya
sorumluluk ytiklemesi durumunga.. Sanka alacakhlan bu kigileri, Bankamn
yiikiimlendirildifii tutarda Banka bgigl3l* igin aoeruaan takip etmek (TTK md.395),

- $irketin iflasr halinde ydnetim kiirulundan son tiq yrlda sebepsiz zenginlegme ile elde
edilen kazanqlann iadesini talep efinek (TTK ry1513),
Alacakhlar, hakimiyetin kdtiiye kuil3mlmasr dimmfinda, girket iflas etmemiq olsa bile,

girkete ddenmesini i3temek (TTK tr.j.202),

sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacakhiar alacaklannr tasfiye memurlanna
md.54l) haklarrna sahiptir.



4.7. Nominal faiz oranl ve iidenecek faize iligkin esaslar:

a) Borglanma aracrntn vadesi ve itfa planl ile itfa siirecine iligkin esaslar:

iskontolu olarak ihrag edilecek 175 (W yetmiq be$) giin vadeli bonolann faizi bir defada ve
vade sonunda anapara ile birlikte <idenecektir.

Talep toplamanrn ilk giiLnii olar, 22.09.2014 tarihinden 6nce (19.09.2014 tarihinde), ihracrn basit
ve bileqik oranlan ve val6r tarihindeki fiyatr ilan edilecektir

Vade Baslanerc Tarihi 26.09.20 t4
Vade Sonu Tarihi 20.03.2015

b) Kupon iideme tarihleri ile faizin ne zaman iidenmeye baglanacafr, son iideme
tarihleri:

Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-31.1 sayrh Borglanma Araglarr Teblifli'nde belirtilen esaslara
uygun olarak iskontolu olarak ihrag edilecek bonolar igin, kupon cidemesi olmaksrzrn anaparasl
ve faizi vade bitiminde bir seferde 6denecektir.

c) Faizin ve anaparanln zaman afrmr:

2038 Sayrh Kanun hiikiimleri gergevesinde, bonolann kanuni mazeret bulunmaksrzrn 5 yrlhk
zaman atlmtna u[ramrg olan faiz cidemeleri ile 10 yrlhk zaman aglmlna ulramrg bono bedelleri,
s6,z konusu siireler igerisinde tahsil edilmedigi takdirde devlete intikal eder.

d) Faizin deligken olmasr durumunda, dayandl$ giisterge faiz oranl ile buna
dayanrlarak hangi yiintemle hesaplanacall:

Bonolar, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-31.1 sayrh Borglanma Araglan Teblili uyannca
iskontolu olarak ihrag edilecek olup, degigken faiz uygulanmayacaktrr.

e) Giisterge faiz oranlnrn gegmig ve gelecek performansrnln ve defigkenlifinin nereden
takip edilebilecefi:

G6sterge faiz orantntn hesaplanmasrnda kullanrlan T.C. Hazine Miistegarhlr tarafindan ihrag
edilmiq DiBS'lerin gegmig piyasa performanslan, Borsa istanbul'un her i9 giinii yayrmladrli
Borglanma Araglan Piyasasr Giinliik Btilteni'nden ve Reuters, Bloomberg, Matrix gibi veri
sallayrcrlanndan takip edilebilir.

ccisterge faiz oranrnrn gelecek performansrnr veya depigkenlifini takip etmeye ydnelik bir arag
bulunmamaktadrr.

Bununla birtikte DiBs'lerin faizleri; buyiime, sanayi iiretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin
yam srra T.c. Hazine Miiste$arhgl ve T.c. Merkez Bankasr'nrn politikalarrndan do[rudan
etkilenmektedir. ikincil piyasada bonoya olan talebin artmasr durumunda bono piyasi fiyatr
yiikselir ve faiz diigerken, talebin azalmasr durumunda piyasa fiyatr diiger ve faizi yi.ikselir.

Giisterge faizi olumsuz etkiteyebilecgk olefgpiistii unsurlar ve faize itigkin diizeltme
kurallarr:

T.C. Hazine Mtistegarhlr tarafrndan
enflasyon gibi ekonomik verilerin 31ta T.C. Hazine

geriye d<intiLl< olarak Borsa istanbul Borgtanma
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faizleri, biiyiime, sanayi iiretimi,
Miistegarhlr ve T.C. Merkez

I DiBS'lerin

Bankasr'nrn politikalarrndan

Hesaplamamn yaprtdrfir tarih itibarrylA.iskontolu'iHono gdsterge faizlerinin hesaplanmasrna
konu olan in iglem gilrdi.ilii Borilistanbul borglanma Araglan Piyasasr Kesin Ahm-

resmi tatil ve/veya genel olarak piyasay-r._etkileyebilecek olapan ve olaEaniistii
le (resmi tatil, deprem, olalaniistii hal'vb.) piyasa kapatma aksakhklarrnrn

Satrm



ALm Satrm Pazan'nda ilgili DiBs'lerin iglem gdrdii[[ en son 2 (iki) i9 giiniinde olugan yrlhk
bilegik faizleri kullanrlarak Banka tarafrndan hesaplama yaprlacaktrr.

g) Gtisterge faizin kullanrlmasr suretiyle bulunacak faiz oranrnrn kim tarafindan
hesaplanacaIl:

G6sterge faiz oran hesaplamasr HALK BANKASI ve HALK YATIRIM MENKUL
DEGERLER A.$. tarafrndan yaprlacaktrr.

h) Faiz oranrnrn belirlenmesinde esas ahnacak iilgiittn ortadan kalkmasr halinde
yapllacak iglemler:

Faiz oranrnrn belirlenmesinde kullanrlacak DiBS'lerden, herhangi birinin ortadan kalkmasr
durumunda ortadan kalkan DiBs'lerin yerine en yakrn vadeli iskontolu veya sabit kuponlu
DiBS'ler kullanrlarak, ihrag vadesine denk gelecek gekilde enterpolasyona konu edilecektir.

Faiz iidemesinin tiirev bir lssmrnrn olmasl durumunda, yatrrrmrn delerinin dayanak
aracrn deferinden, tizellikle risklerin agrk bir gekilde ortaya glktrll durumlarda
nasrl etkilendiii haklunda bilgi:

YOKTUR.

4.8. ihraggrnrn ya da yatrnmcrnrn talebine bafh olarak erken itfanln siiz konusu
olmasr durumunda erken itfa kogullarl hakkrnda bilgi:

YOKTUR.

4.9. Krsmi itfanrn siiz konusu olmasl durumunda krsmi itfa kogullarl hakkrnda bilgi:

YOKTUR.

4.10. Borglanma araglanna kardan pay verilip verilmeyecepi hakkrnda bilgi:

YOKTUR.

4.11. Halka arz edilecek borglanma araglannrn yrlhk getiri oranr ve getiri oranlnln
nasrl hesaplandrg hakkrnda bilgi:

175 Giin Vadeli Bono:

Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri: II-31.1, "Borglanma Araqlan Teblipi"nde belirtilen esaslara
uygun olarak, gdsterge faiz oranr hesaplamasr agaprdaki gekilde olacaktrr:

i. Gdsterge Bilegik Faiz Oranrnrn hesaplanmasrnda do!rusal yakrnsama
(enterpolasyon) modeli kullamlacaktlr. Enterpolasyon ydntemi uyannca, iki
ortalama bilegik faiz arasrndan gegen doprunun bononun vade giiniine kargrhk gelen
noktasr olarak belirlenen gosterge bilegik faiz oranr hesaplarur. ihrag edilecek olan
175 giin vadeli bononun bilegik faiz oranlnln belirlenmesinde baz ahnacak Devlet
ig Borglanma Senetleri (DIBS;; 

_, 
.'" '- ' ' .

yaprlacaktrr. Yaprlan bu iki hesaplamaya gdre eldg-qdilen

ll



[1.

bilegik faiz oranlanndan yiiksek olant bonolann nihai faiz oranlmn
hesaplamalannda kullamlacaktrr.

Bononun ihrag tarihi ile vadesi arasrndaki giin saylsl olan 175 giine denk gelen

gdsterge bilegik faiz oranr, segilen iki DiBS igin g6zlem periyodu stiresince
gergekleqen iglem hacmi aprrhkh ortalama bilegik faizlerinin aritmetik ortalamalart
ve 26.09.2014 tarihi itibarryla vadeye kalan giin sayrlan veri olarak kullanrlarak,
yaprlacak dolrusal yakrnsama (enterpolasyon) ydntemiyle belirlenecektir.
Hesaplamalarda kullanrlacak DiBs'lerin en az bir giin iqlem gdrmesi yeterli
olmakla birlikte iglem g<irmemesi durumunda iqlem g6ren en yakrn vadeli DiBS'in

lv. Gdsterge Bilegik Faiz
eklenerek ve virgiilden
belirlenir.

Oramna, Halkbank
sonra iki haneye

ek getiri oram 0,50 (50

luvarlayarak bono bileqik
baz puan)
faiz oranr

Bono Bilesik Faiz oramndan: bono vrlhk basit faiz oram hesaolamr.

Bono Bile$ik Faiz Oranr 70 BBO

Vadeye Kalan Giin Sayrsr T

Bono Basit Faiz Oranr oZ BBB

BBB =(((r+BBO)^(r/36s )) -l)* (36slT)

4.12. Payadiiniigtiiriilebilirtahvillereiligkiniizelhiikiimler:

YOKTUR.

4.13. Defigtirilebilirtahvillereiliqkiniizelhiikiimler:

YOKTUR.

4.14. Borglanma aracr sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar

faiz lamalarda dikkate almacaktr.

Bono vade sun savlsr BV

Vadesi daha krsa olan DiBS'in ortalama vrlhk bilesik faizi rl
Vadesi daha uzun olan DIBS'in ortalama yrlhk bilesik faizi 12

Vadesi daha krsa olan DiBS'in vadeve kalan sun savrsr VKI

Vadesi daha uzun olan DiBS'in vadeve kalan stin savrsr vK2

Gdsterge Bilegik Faiz: rl + (((r2 - rl)/( VK2 - VKl))*(BV - VKI)

Gosterge Bilef ik Faiz Oranr GFO

Halkbank Ek Getiri Oranr S

Bono Bileqik Faiz Oranr BBO

BBO: GFO + S



yatlnmcllara satl$ yoluyla bono ve/veya tahvil ihrag edilmesi, planlanan bono velveya tahvil
ihraglannrn vadesinin beg yrh agmayacak gekilde belirlenmesi, yine ihrag tutannrn, piyasa
kogullanna balh olarak iskontolu velveya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya degigken
kuponlu olarak ihrag edilmesi, faiz oranrnrn tespiti, dalrtrm ve tahsisat esaslan da dahil olmak
iizere, ihraglarla ilgili tiim gart ve hi.ikiimlerin belirlenmesi ve bu kapsamda ihraglara aracrlk
edecek ilgili aract kurumun tespiti ve sdz konusu ihraglar kapsamrnda Sermaye Piyasasr Kurulu
ve difier merciler nezdinde gerekli bagwrulann yaprlmasr ve ihraglarla ilgiti diler tiim hususlar
igin Ydnetim Kurulu tarafrndan Genel Mtidi.irliile yetki verilmesi karan ahnmrgirr.

4.16- Halka arz edilecek borglanma aracl 0zerinde, borglanma aracrnrn devir ve
tedaviiliinii lusrtlaylcl veya borglanma araclnr alanlarrn haklarrnr
kullanmaslna engel olacak kayrtlarln bulunup bulunmadrflna iligkin bilgi:

YOKTUR.

5. HALKAARZAiLi$KiNHUSUSLAR

5.1. Halka arzrn kogullarr, halka arza iligkin bitgiter, tahmini halka arz takvimi ve
halka arza katllmak igin yapllmasr gerekenler

5.1.1. Halka arzrn tabi oldulu kogullar:

HALK BANKASI 541I Sayrh Bankacrhk Kanunu Hiikiimleri uyannca faaliyet g6stermekte
olup, aynr kanun hiikiimleri uyannca Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Ku.umu'n*
(BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'mn 30.09.2010 tarih ve 3875 sayrh karan ile
bankalann TL cinsinden borglanma aracr ihrag etmesine izin verilmigtir. Banka'nrn borglanma
iuacr ihracrna iligkin BDDK g6riigiine ihragcr Bilgi Doktirnanrmn II. DiGER
KURUMLARDAN ALINAN GORU$ VE ONAYLAR biitiimiinde yer verilmiqtir.
5.1.2. Halka arz edilen borglanma araglannrn tutarl:

ihrag edilecek 175 giin vadeli bononun nominal tutan 500.000.000.-Tl,dir. 56z konusu
borglanma arasrna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutan 750.000.000.-TL nominal
deiere kadar arttrrrlabilecektir.

Halka arz siiresi ile halka arza katrtrm hakkrnda bilgi

5.13.f . Halka arz siiresi ve tahmini halka arz takvimi:

Bono 22 - 23 - 24.09.2014 rarihlerinde 3 i9 giinii siire ile halka arz edilecektir.

5.1.3,2. Halka arza bagvuru siireci ile bagvuru yerleri ve sahg gekli:

Satrg, Halk Yatrrrm Menkul De[erler A.$. (Halk y ) ve acente srfatryla
tarafrndan talep toplama ydntemi kullanrlarak . Halka arzda
almak isteyen tiim yatlnmcllann; halka arz i.\qindo.. ve igbu Sermaye Piyasasr Aracr
notunda belirtilen baqwru yerlerine
alacaklan bononun bedelterini igbu
yatrrmalan gerekmektedir.

Halkbank
bono satrn

ermu"nu doldurmalan ve satrn
Aracr . notunun 5.1.6. maddesine g<ire

Yatrrrmcrlar, Tal Formu'nda talep

l3
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Talepte bulunacak vatrnmcrlar. asaErda belirtilen beleeleri taleo formlanna ekleveceklerdir:

- Gergek Kigi Yatrnmcrlar: Kimlik (niifus ciizdam veya siiri.icii belgesi veya pasaport)
fotokopisi

- Tiizel Kigi Yatrrrmcrlar: imza sirki.ilerinin noter tasdikli 6rne[i. kurulug gazetesi. vergi
levhasr ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi

Altematif dalrtrm kanallanndan yaprlan bagvurulardan talep formu ahnmayacaktrr.

Bagvuru Yerleri:

Bonolartn halka arzrna Yurtici Bireysel Yatrnmcrlar kategorisinden katrlmak isteyen
yatrnmcrlar,
HALK YATIRIM MENKUL DEGERLERA.$.
Halide Edip Adrvar Mah.
Dar0laceze Cad. No:20 Kat:4-5
34382 $i9li-istanbul
Tel: +90 (212)314 81 81 Faks: +90 (212)221 31 8l

merkez adresi, Halk Yatrnm'rn tiim qubeleri ve intemet adresi (www.halkyatirim.com.tr) ile
Halk Yatrnm'rn acentesi olan TURKIYE HALK BANKASI A.$.'nin ttm qubeleri ile
Halkbank intemet bankacrhlr (www.halkbank.com.tr) ve 444 42 55 no'lu telefon aracrhgr ile
talepte bulunmak igin baqr,urabilirler.

Kurumsal Yalrrrmcrlar sadece Halk Yatrnm aracrhlryla bagruruda bulunabileceklerdir.

Halk Yatrnm Menkul Delerler A.$. ve Tiirkiye Halk Bankasr A.$. nakden 6deme yolu ile talep
toplayacaklardrr.

Aynca;

Krymet Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Edecek Baqvuru Yerleri:

Halk Yatrnm ve Halkbank'rn tiim $ubeleri ile Halkbank intemet bankacrhpr
(wwrv.halkbank.com.tr),

Diiviz Blokesi Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri:

Halkbank'rn tiim gubeleri ile Halkbank internet bankacrhlr (www.halkbank.com.tr),

Vadeli Mevduat Blokesi Yiintemi ite 6deme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri:
Halkbank'rn tiim gubeleri ile Halkbank intemet bankacrhlr (www.halkbank.com.tr)

5.f 3. Kargrlanamayan taleplere ait bedeller ile yatrnmcrlar tarafindan satrt fiyahnm
iizerinde iidenen tutarlarrn iade gekli hakkrnda bilgi:

Karqrlanmayan taleplerden dolayr oluqan iade bedelleri ile nominal ile kesin fiyat arasrndaki
fark nedeniyle olugacak iade bedelleri dalrtrm listesinin Halkbank tarafrndan onaylanarak
kesinlegtili giinden itibaren en geg iki ig giinii igerisinde, Halk Yatrrrm ve Halkbank tarafindan
kendi merkez ve gubelerinde yatmmcrlara iade

5.1.4. Talep edilebilecek asgari v

Bononun nominal-defieri 1 Tl'dir.
Minimum
geklinde I

talep
garttrr. Talep edi

unulmamrqtr.
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5.1.5. Borglanma aracr almak igin bagvuru yaprlacak yerler ile borqlanma aracr
bedellerinin iidenme yeri ve gekli ile teslim siiresi de dahil borglanma
araglarrnrn teslimine iligkin bilgi:

a) Bagvuru yaprlacak yerler ile borglanma aracl bedellerinin iidenme yeri ve
gekline iliqkin bilgi:

Yurtigi Bireysel Yatrrrmcrlar:

Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar agalrda belirtilen Nakden 6deme, Krymet Blokesi Y6ntemiyle
Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Y6ntemiyle Talepte Bulunma veya D6viz Blokesi
Ydntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek talepte bulunabilirler.

A. Nakden Odeme: Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar talep eftikleri bonolara iligkin parasal tutan
nakden yatrracaklardrr. Nominal bedel iizerinden 6deme yaprlacaktrr. Nakden 

(-) 
6deme

Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar'rn talepte bulunduklarr kurumlardaki (Halkbank, Halk
Yatrrrm) TL vadesiz ve TL yatrnm hesaplanndan tahsilat yaprlarak gergeklegtirilecektir.
Nakit 6demede bulunan Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlann yatrrdrklarr tutar bonolann
hesaplanna virman edilecepi tarihe kadar talepte bulunduklarr kurumlann (Halkbank,
Halk Yatrnm) cari faiz oranlartndan repoda de[erlendirilmek suretiyle
nemalandrnlacaktrr. Talep toplayan kurumlann genel uygulamalan gergevesinde,
yatrnmcrlar tarafindan nakit talepte bulunulan tutara gdre sdz konusu tutarlann
nemalandrnlmasrnda esas ahnacak repo oranlan deligiklik 96sterebilecektir.
(.) 

Odenmesi gereken bedel: Bonolartn satryt nominal bedel azerinden yap acaktr. Bu
nedenle nakden ademeler veya bloke y<)ntem ile yap an ddemelerdeki blokaj miktar arr
ile adenmesi gereken bedeller talep edilen nominal bedel zerinden belirlenmehedir.

B. Kwmet Blokesi Ydntemi ile Taleote Bulunma: Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar kendilerine ait
yatrnm hesaplannda mevcut olan Likit Fon. Krsa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu. TL DiBS.
ve Halkbank Bonosu'ndan sadece tek bir krymeti secerek teminat sdstermek sueti ile
bono talep edebileceklerdir. Bono talep bedeli kargrhprnda ahnacak blokaj tutarlan
agaflrda gdsterilen gekilde hesaplanacaktrr.

Odenmesi Gereken Bedel: Talep edilen nominal deferdir.

Likit Fon Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %97
Krsa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu Blokajr: Odenmesi gereken bedet / %95
TL DiBS Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %95
TRQTHALAI4IT ISIN Kodlu Bono Blokajr: Odenmesi gereken bedel/%97

Blokaj igleminde;

- Likit fonun ve krsa vadeli tahvil ve bono fonunun o giin igin fon kurucusu tarafrndan
agrklanan ahg fiyatr,

- TL DIBS'lerde ve Halkbank Bonosunda talep verilmesi esnasrnda Halkbank aracrhfiryla
bagruruda bulunan yatrnmcrlar igin Halkbank'rn anhk agrkladrlr geri ahm fiyatr dikkate
ahnacaktrr. --\'\
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Teminat gtisterilen krymetlerin bozdurulmasrnda Halk Yatrrrm. Borsa istanbul Borglanma
Araglan Piyasasr Kesin Ahm Satrm Pazan'nda olugan anhk cari piyasa fiyatrm, Halkbank ise
anhk gdsterge fiyatr kullanacaktrr.

Teminat tutarlanmn hesaplanmastnda, kullamlan menkul ktymetin asgari adet, adet katlan ve
birim tutarlarr dikkate ahnarak, teminat gdsterilen menkul krymet adedi asgari adedin altrnda
kalmayacak ve kesirli veiveya ilgili menkul krymet igin belirtilen katlarrn drqrnda bir adet
olugmayacak gekilde yukarr yuvarlama yaprlabilecektir.

i. Sabit Yiintem:

Dagltlm listelerinin onaylanarak agrklandrlr iggiinii, bu y6ntemi tercih eden yatrnmcrlann
dalrtrm listesine gdre almayr hak ettikleri bonolann bedelleri, yatrnmcrlann tercihlerine g6re
bloke edilen TL DiBs'leri, bonolan, likit fonlan veya krsa vadeli tahvil ve bono fonlan re'sen
bozdurularak 6denecektir.

ii. Deliqken Yiintem:

Da[rtrm listelerinin onaylanarak agrklandrpr giin, bu ydntemi tercih eden yatrnmcrlann dalrtrm
listesine g6re almayr hak ettikleri iskontolu bonolann bedelleri, 26.09.2014 tarihinde saat
12.00'ye kadar nakden 6deme yapmamalan halinde, tercihlerine g6re bloke edilen TL
DIBS'ler, bonolar, likit fonlan veya krsa vadeli tahvil ve bono fonlan bozdurularak
tidenecektir.

Yattnmctlarm talep ettikleri iskontolu tahvil bedellerine kargrhk gelen tutan lukanda belirtilen
siire iginde nakden ddemeleri durumunda, blokaja ahnan menkul krymetler iizerindeki bloke
aynr giin kaldrnlrr.

C. Ddviz Blokesi Ydntemivle Talepte Bulunma: Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar hesaplannda
mevcut olan Tiirkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasr'nca ahm-satrm konusu yaprlan
konvertible ddvizleri teminat gdstermek suretiyle bono talep edebileceklerdir. Bono talep
bedeli kargrhlrnda ahnacak ddviz blokaj tutarlan aqalrda gdsterilen gekilde
hesaplanacaktrr.

Odenmesi Gereken Bedel: Talep edilen nominal de[erdir.

Diiviz Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %90

Blokaj iqleminde, Halkbank'rn s6z konusu yabancr para igin iqlem amnda gegerli olan
Halkbank Gige Ahg Kuru dikkate ahnacaktrr.

i. Sabit Yiintem:

Dalrtrm listelerinin onaylanarak agrklandrlr iqgiinti, bu y6ntemi tercih eden yatrnmcrlann
daprtrm listesine gdre almayr hak ettikleri iskontolu bonolann bedelleri, yatrnmcrlann bloke
edilen d6vizleri re'sen, Halkbank'rn cari kurundan bozdurularak ddenecektir.

ii. Defiigken Yiintem:

Da[tttm listelerinin onaylanarak agrklandrfr giin, bu ydntemi tercih eden yatrnmcrlarrn da[rtrm
listesine gdre almayr hak ettikleri bonolann bedelleri, yafinm oIrarn 26.09.2014 tarihinde saat
12.00'ye kadar nakden rideme yapmamalan halinie, bloke edilen ddviz bozdurularak

ettikleri bonolann
nakden ddemeleri

<idenecektir.

. Yatrnmcrlarrn talep



yukanda belirtilen siire iginde krsmen nakit olarak ddemeleri durumunda, blokaja ahnan
ddvizler iizerindeki bloke aym giin ddenen nakit tutar kadar kaldrrrlrr.

D. l/adeli Mevduat Blokesi YAnemivle Talepte Bulunma:

Yurtigi Bireysel Yattrrmctlar Halkbank nezdindeki TL vadeli mevduatlannr teminat gdstermek
suretiyle bono talep edebileceklerdir.

Halkbank uygulamasrnda TL vadeli mevduatlan teminat gdstermek suretiyle talepte bulunma,
sadece bono ihrag tarihiyle 26.09.2014, talebe konu editecek rL vadeli mevduatlann vade
sonunun aynt g[ine gelmesi durumunda miimkiin olabilecektir. Bu nedenle mevduatrn vadeden
6,nce bozulmasr ve birikmig faizin kaybr sdz konusu olmayacaktrr.

Bono talep bedeli kargrhgrnda ahnacak blokaj tutarlan agalrda gdsterilen gekilde
hesaplanacaktlr:

TL Vadeli Mevduat Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100

6denmesi Gereken Bedel: Talep edilen nominal delerdir.

Bu halka arzda vadeli mevduatlann bozdurulmasr depigken ycinteme gcire yaprlacaktrr.

Defigken Yiintem:

vade baglangrg tarihinde, bu ydntemi tercih eden yatrnmcrlann dalrtrm listesine gdre almayr
hak ettikleri bonolarrn bedellerini saat 12.00'a kadar nakden 6deme yapmamalan halinde, bloke
edilen vadeli mevduat bozdurularak ridenecektir.

Yatlnmcllann talep ettikleri bono bedellerine kargrhk gelen tutan )ukanda belirtilen siire iginde
nakden ddemeleri durumunda blokaja ahnan vadeli mevduat iizerindeki bloke aynr gtin
kaldrnlrr.

Halka arzedilecek borglanma araglarrnrn bedelleri agaprdaki 6zel hesaba yatrrrlacaktrr:
Hesap Sahibi: Tiirkiye Halk Bankasr A.$. olup, hesap bilgiteri aSagrdadrr.
Tiirkiye Halk Bankasr A.g.
Sahpazarr Ticari gube (454)
IBAN: TR02 0001 2009 4540 0010 0002 47

Kurumsal Yatlnmcllar:

Kurumsal Yatrnmcrlar'rn talepte bulunmak igin talep formu doldurmalan gerekmektedir.
Kurumsal Yatrnmctlar talep ettikleri iskontolu bono bedellerini talep amnda ddemeyeceklerdir.

Kurumsal Yattnmctlar almaya hak kazandrklan iskontolu bono bedellerini dalrtrm listelerinin
onaylanmasrndan sonra 26.09.2014 tarihinde saat 12.00'ye kadar <ideyeceklerdir.

Kurumsal Yattnmctlar'tn iskontolu bono bedellerinin ddenmemesi ile ilgili risk Halk Yatrrrm'a
aittir. Halk Yatrnm talepte bulunan Kurumsal Yatlnmcr'nln talebini kabul edip etmemekte
serbest olacaktrr.

Dalrtrm sonrastnda Kurumsal Yatrnmcrlann talep ettikleri nominale kargrhk gelecek bono
nominali dalrtrm listesinin Halkbank tarafindan onayfunq4pr ardrndan bildirilecektir.

Kurumsal Yatrnmcrlar da[rtrm listelerinin
iskontolu bono bedellerini ddemekten imtina
Halka arzedilecek borglanma araglannrn

iye Halk Bankasr A.g. ol
A.$.
(4s4)

':sonra almaya hak kazandrklarr



IBAN: TR02 0001 2009 4s40 0010 0002 47

b) Borglanma araglarrnrn teslimine iliqkin bilgi:

Halka arz edilecek borglanma araglarr, satrgrn tamamlanmasrm miiteakip Sermaye piyasasr
Mevzuatr gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazrnda kayden izlenecektir.

5.1.6. Halka arz sonuglarrnrn ne gekilde kamuya duyurulacalr haktunda bilgi:
Halka arz sonuglan, Kurulun sermaye piyasasr araglannrn satlflna iligkin diizenlemelerinde yer
alan esaslar gergevesinde da[rtrm listesinin kesinlegtili giiLnti takip eden iki ig giinii igerisinde
Kurul'un <jzel durumlarrn kamuya agrklanmasrna iligkin diizenlemeleri uyannca kamuya
duyurulur.

5.1.7. Borglanma araglannrn iin ahm haklarr, bu haklann devreditebitirtifi ve iin
ahm haklarrnrn kullanrlmamasr durumunda bu haklann akibeti hakkrnda
bilgi:

YOKTUR.

5.2. Dafrtrm ve tahsis planr

5.2.1. Sahgrn birden fazla iilkede aynr anda yapildrg durumlarda, bu iilkelerden
birine belli bir oranda tahsisat yap mrpsa buna iligkin bilgi ile her bir kategori
bazmda halka arzda yatlnmcllara tahsis ve dalrtrm esaslarl hakkrnda bilgi:

YOKTUR.

5.2.2. Halka arzda yatlnmcrlara tahsis ve dafltrm esaslarl hakkrnda bitgi:
Tahsisat Gruplarl

Bonolann halka arzrna iligkin olarak yatlnmcllar ataErdaki gibi iki ana gruba aynlmrglardrr:

a. Yurtigi Bireysel Yatrrrmcllar:

Yurtdrgrnda iggi, serbest meslek ve mtistakil i9 sahipleri dahil riirkiye'de ikametgah sahibi
gergek ve tiizel kigiler ile yerlegmek niyeti ile bir takvim yrh igerisinde Tiirkiye'de devamfi I 80
giinden fazla oturanlan ("Tiirk Parasr Krymetini Koruma 32 Sayrh Karar") ve Kuzey Krbns
Ttirk Cumhuriyeti vatandaglannrn da kapsamak iizere agalrda tanlmlanan yurtigi Kurumsal
Yattnmcrlar ve Yurtdrgr Kurumsal Yatrnmcrlar drgrnda kalan tiim gergek ve tiizel kigilerdir. Bu
kategorideki yatrnmcrlar, asgari 100 (yiiz) TL nominal parasal tutarda talepte
bulunabileceklerdir. Anonim ve limited girketler de bu kategoriden talepte bulunabileceklerdir.

b. KurumsalYatlnmcllar:

Yurt iginden bagvuracak kurumsal yatrnmcrlar, Yatrnm Fonlan, 6zel Emeklilik Fonlarr,
Menkul Krymetler Yatrrrm ortakhklan, Risk Sermayesi Yatrrrm ortakhklan, Gayrimenkul
Yatrnm ortakhklan, Aracr Kurumlar, Bankalar, Sigorta $irketleri, Portfiiy ydnetim $irketleri,
ipotek Finansmanr Kurulugtan, Emekli ve Yardrm Sandrklan, Vakrflar ile 17.07.1964 tarihli ve
506 Sayrh Sosyal Sigortalar Kanunu Gegici 20. maddesi uyannca kurulmug olan Sandrklar,
Kamuya Yararh Demeklerdir.

Yurt drgrndan bagvuracak kurumsal yatlnmcllar, Tiirk Parasr Krymetini Koruma Hakkrnda 32

Ortakhktan,
Emekli ve Y i.Yakrflar ile sermaye piyasasr araglannrn

ile en az I milyon iiiklve l'veya yabancr para ve sernaye
liiri movzuatr u
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ihrag
K

in olan tiizel kisi
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gdrecek gekilde ihrag edildiginden dolayr, yurtdrgrndan bagvuracak olan kurumsal yatrnmcrlar
bonolan Tiirkiye'de satrn alacaklardrr.

Bu kategorideki yatrnmcrlar asgari 1.000 TL nominal parasal tutarda talepte
bulunabileceklerdir-

Tahsisat Esaslarr

\9lka arz edilecek 175 giin vadeli 500.000.000,-Tr, (ilave talep gelmesi durumunda saug tutan
750.000.000,-TL nominal bedele kadar grkanlapakln.)rrofninal degerli bonolann %50,tik krsmr
Yurt igi Bireysel Yatrrrmcrlara, %{f,I y/.t lfl la<,^o.\ y+;i..-..U^ ,-/.5,; 1,J D',,

ig bu Sermaye Piyasasr Aracr Notunda ilarf. edilen tahsisat oranlan talep toplama neticesinde
Halk Yatrnm'rn <inerisi ve Banka'mn o'nayr ile a$alrda belirtilen kbgullar dahilinde
de!i gtirilebilecektir.

Buna gdre talep toplama siiresi sonunda, belirli bir yahnmcr grubuna tahsis edilen tutal
kargrlayacak kadar talep gelmemesi durumunda, o gruba ait tahiisatrn kargrlanmayan ksrmr
Banka onayr ile diler yatlnmcr grubuna serbestge aktanlabilir.

Talep toplama siiresinin sonunda, belirli bir yatlnmcl grubuna tahsis edilen tutan kargrlayacak
kadar talep gelmig olsa dahi, tahsisat oranlan arasrnda yatrnmcrlara Kurul'un sermaye piyasasr
araglanntn satrgrna iligkin dtizenlemelerinde yer alan hiikiirnlere g6re; yukarrda bllirtilen
herhangi bir yattnmct grubu igin %o20'den fazla azaltrlmamak kaydryta Halk Yatrnm'rn 6nerisi
ve Banka'nrn onayr ile kaydrrma yaprlabilir.

Halka arz edilecek I 75 giin vadeli bonolann Yurt igi Bireysel yatrnmcrlar ve Kurumsal
Yattrrmcrlar arasrndaki dagrhmrna, Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlann tahsisat oranr o%1O'un ve
Yurt igi Kurumsal Yattnmctlann tahsisat oranrnr %o2}'nin altrna diigiirmemek iizere, gelen
talebe gdre talep toplamanrn son giinii Halk Yatrnm'rn dnerisi ve Halkbank'rn onayryla karar
verilecektir.

DaIltrm Esaslarr

Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-5.2 sayrh "sermaye Piyasasr Araglanmn Satrgr Teblili" ekinde
yer alan talep formuna g6re igermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaglarr ite
Tiirkiye'de yerleqik yabancr uyruklular drgrnda kalan bireysel yatrnmcrlann T.c. Kimlik
Numarasrnr igermeyen kayrtlar iptal edilerek dalrtrma dahil edilmeyecektir.

Eksik bilgi nedeniyle iptal edilen kayrtlar talep listelerinden grkanldrktan sonra dalrtrm iglemi
a9a!rdaki gekilde gergeklegtirilecektir:

Yurlici Birevsel Yattrmulara Dafuttm:

oransal dalrtrm ycintemine g6re yaprlacaktrr. ilk agamada, yurtigi Bireysel yatrnmcrlann
parasal talep tutarlannrn belirlenecek nihai faiz oranrna tekabiil eden nominal kargrhklarr
hesaplanacaktrr. Oncelikle bilgi eksikligi veya bagka nedenlerle dalrtrm drgr birakrlan
yatrnmcllann talepleri toplam talep tutanndan glkartrlacaktlr. Bu igtem tamamlandrktan sonra
bu yatrnmct grubuna yaprlan tahsisat tutannln, daprlrm digr brrakrlanlardan sonra kalan toplam
talep tutanna b6liinmesi ile "Arzrn Talebi Kargriatiia' oranr" bulunacaktrr. Bulunan ..Arzrn
Talebi Kargrlama oranr" her bir yurtiqi bireys$ fitrnmcrnur kigisel talebi ile garprlacak ve 1

TL nominal geklinde da!rtrlacaktrr.

Yurtigi Yatrnmcrlar igin oransal daEltrm vtintemi-"z ,,

<1)le "4

miikerrer i yaprlmayacaktrr.



Yaprlan dalrtrm sonucunda talep ettili minimum miktan alamayan yurtigi bireysel
yattnmctlara yaprlan dalrtrm iptal edilerek bu yatrnmcrlara da[rtrlan bonolar tekar oransal
da[rtrma tabi tutulacaktrr.

Kurumsal Yatmmc ara DaEfitm:

Kurumsal Yattnmct grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatlnmcllarrn bulunmasr
durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Kurumsal Yatrnmcrya verilecek
iskontolu bono miktanna Halk Yatrnm'rn dnerileri de dikkate allnamk Halkbank tarafrndan
karar verilecektir.

Tiim yatrnmcr gruplanna dalrtrm yaprlrrken, daprtrm sonucu ortaya grkan miktarlar alt srrur
koyan yatrrrmcrlar agrsrndan gdzden gegirilecek, ortaya grkan miktann bu alt srrunn altrnda
kalmasr halinde yatlnmcr isteline uygun olarak listeden grkanlacak ve bu miktarlar tekrar
dalrtrma tabi tutulacaktlr.

Yatrnmcr gruplanna belirtilen ydntemlerle dalrtrm yaprlrrken, hesaplamalarda ktisurat ortaya
grkmasrndan dolayr dalrtrlamayan iskontolu bonolar, talebi tamamen karqrlanamayan
yatrrmcrlar arasrnda Halkbank'rn uygun gdrdiilt gekilde dalttrlacaktrr.

Halk Yatrnm, talep toplama siiresinin bitimini izleyen i9 giinii igerisinde da[rtrm listelerini, her
bir tahsis grubu igin ayn ayn kesinlegtirerek Halkbank'a verecektir. Halkbank, da[rtrm
listelerini kendilerine teslim edilen giin igerisinde onaylayacak ve onayr Halk Yatrnm'a
bildirecektir. Satrg sonuglarr dalrtrm listesinin kesinleqtili giinii takip eden iki i9 giinii
igerisinde Kurul'un 6zel durumlann kamuya agrklanmasrna iligkin dtizenlemeleri gerqevesinde
KAP'ta agrklanacaktrr.

Onaylanan DaErtrm Listesi'ni alan Halk Yatrnm ise kargrlanan taleplere iliqkin iskontolu
bonolann kayden teslimini MKK diizenlemeleri gergevesinde daprtrm listelerinin
onaylanmastndan sonraki iq g'rfi (26.09.2014) yerine getirecektir.

5.2.3. Talepte bulunan yatrnmcllara, halka arzdan aldrklarr kesinlegmig borglanma
aracr miktarlnln bildiri[ne siireci haklnnda bilgi:

Halka arzdan almaya hak kazamlmrg borglanma aracr miktarlan, dalrtrm listelerinin HALK
BANKASI tarafindan onaylandrlr gtin, HALK YATIRIM ve acentesi konumundaki HALK
BANKASI tarafindan yatrnmcrlara bildirilecektir.

5.3. Borglanma aracrnrn satrq fiyatr veya fiyatrn tespit edildifi/edilecefi yiintem ile
nihai fiyatm kamuya agrklanma siireci:

1 TL nominal de[er i.izerinden talep toplamlacak olan sabit faizli ve iskontolu bononun faiz
oram ve bu orana iligkin hesaplama y6ntemi igbu sermaye piyasasr aract notunun 4.11
maddesinde yer almaktadrr.

Halkbank tarafrndan; segilen DiBSler iizerinden hesaplanacak bilegik faizin i.izerinde ddenecek
ek getiri oranr 0%0,50 (50 baz puan) olacaktrr.



Bononun Jiyott; i$btr sermaye piyasasr aracr notunun 4.11 maddesinde belirtilen formiil ile
hesaplanan Bono Yrlhk Bilegik Faiz Oram kullamlarak belirlenecek ve virgiilden sonraki beg

haneye yuvarlanacaktr.

Bono Yrllrk Bilesik Faiz Oranr oto BBO
Bono Vade Sonu Fiyatr (TL)
Bononun Vadeye Kalan Ciin Sayrsr T
Bono Fivatl BBF

BBF =1/((r+BBo)^(T/36s))

Bononun nihai faiz oftm1 ve satrl fiyatr talep toplama siiresinin tamamlanmaslndan sonra
(24.09.2014 tarihinde) sermaye piyasasr aracr notunun yayrmlandrlr www.halkbankcom.tr
adresli HALK BANKASI'mn kurumsal internet silesi ve ggry,!4p"g,E adresli Kamuyu
Aydrnlatma Platformu intemet sitesinde ilan edilerek kamuya duyurulacaktrr.

5.4. Aracrhk Yiiklenimi ve Halka Arza Aracrhk

5.4.1. Halka arza arac rk edecek yetkili kurulug hakkrnda bilgi:
HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.
Halide Edip Adrvar Mah.
Dariilaceze Cad. No:20 Kat:4-5
34382 $igli-istanbul

Tel: +90 (212)314 81 81 Faks: +90 (212)221 31 81

5.4.2. Halka arzln yap aca$ iilkelerde yer alan saklama ve iideme kuruluglarlnln
isimleri:

Halk arz Tiirkiye'de gergeklegtirilecektir. Saklama ve rldeme kuruluglan, srrasryla Merkezi
Kayrt Kurulugu A.$. ve Takasbank - istanbul Takas ve Saktama Bankasr A.g.'dir.

5.4.3. Aracrhk tiirii hakkrnda bilgi:

Aracrhk tiirti "En iyi Gayret Aracrhlr" olacaktrr, yiiklenim bulunmamaktadr.

5.4.4. Aracrhk ve yiiklenim siizlegmesi haklunda bilgi

Halka aru edilecek borglanma araglarrna iligkin aracrhk iqlemleri 28.04.2014 tarihinde
imzalanan Aracrhk Sdzlegmesi gergevesinde Halk Yatrrrm Menkul Delerler A.$. tarafindan
gergeklegtirilecektir.

5.5. Halka arza iligkin olarak ihraggrnrn iidemesi'
edilecek borglanma aracr bagrna maliyet: , ., ;,

toplam ve halka arz

500.000.000.- TL nominal delerli 175 gtin vadeli bonolann ihracr iqin katlanrlacak tahmini
maliyetler aqalrdaki gibidir 1MKK, Takasbank ve. BiAg Kotasyon Ucreti BSMV dahil

,I
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ocrct vc Diler Mellyetlcr Boz Almecrf
Defcr SebtUonngl Tut r (fl,)

SPK Ucreti I Nominal Tutar
Vadeye GOre Degilen

Oransal
250.000

Takasbank ' Sabit 105
MKK [Jcreti Sabit 1.575
BIA$ Kotasyon Ucreti 1.000<
Kotasyon Ucreti<1 0.000

Nominal Tutar Tavanr Agarsa Sabit 10.500

YOnetim ve Satrg Komisyonu3 Nominal Tutar Oransal
( 0,075% Yonetim Komisyonu

(+BSMV)) + (0,075% Sarrf
Komisyonu (+BSMV))

Reklam Masraflarr Nominal Tutar Tahmini 65.000
TOPLAM{ 327.1E0
Toplam 500.000.000,-TL nominal tutar olan halka arz mikarr fazla talep gelmesi durumunda 750.000J00,-TL
nominal depere kadar arfttrrlabilecek ve ktymetlerin ihrag rutarlarr arasrnda gelen talebe gore aktarma
yapllabilecektir. SPK Kurul ucreti minimum arz miktan olan 500.000.000,-TL iizerinden hesaplanmrq ve
yukandaki tabloda bu iekilde gosterilmiltir..

/ Takasbank ticreti sabir ve (BSMV harig) 100.-TL'dir.
3 

Sdz konusu oranlar Halk Yatlnm ile yaprlan s0zlegme gergevesinde belirlenen orandrr.
a Yonetim komisyonu ve satrg komisyonu harig tutan ifade it 

"kt"dir.
Halka arz edilecek l,-TL nominal delerli toplam 500.000.000 adet bono bagrna dtiqecek
maliyet 0,0006544 TL olarak hesaplanmaktadrr.

5.6. Talepte bulunan yatrrrmcrnrn iideyecefi maliyetler haklrlnda bilgi:
Bonoya iligkin vergilendirme esaslan igbu sermaye piyasasl aracl notunun "Borglanma Araglarr
ite ilgili Vergilendirme Esaslarr" baghkh 9. maddesinde belirtilmigtir.

Yatrnmcrlardan igbu bono halka arzr ile ilgili olarak komisyon veya masraf talep
edilmeyecektir.

BoRSADA igleu cdnuEyE iLi$KiN BiLGiLER

6.1. Borglanma aragla,nrn borsada iglem giirmesine itigkin esaslar ile iglem giirme
tarihleri:

Halka arz edilen bonolann satl$l tamamlandrktan sonra Borsa istanbul Borglanma Araglan
Piyasasr Kesin Ahm-Satrm Pazan'nda iglem gtirmesi Borsa istanbul mevzuatrmn ilgili
hiikiimleri gergevesinde Borsa Bagkanhfr'nrn onayrna bafihdrr.

Bonolann halka arza iligkin dalrtrm listelerinin onaylanmasrnr takiben, Borsa istanbul
tarafindan belirlenecek tarih itibanyla Borsa istanbul Borglanma Araglan Piyasasr Kesin Ahm
Satrm Pazan'nda iglem grirmeye baglamasr beklenmektedir.

6.2. Borsada iglem giirecek olan borqlanma araglarlnln hangi durumlarda iglem
slrasrnrn kapatrlabileceli hakktnda bitgi:

SPK ve BiAg Mevzuatrnrn ilgili hiikiimleriyle belirl
veya BiAg Kotasyon Ydnetmeligi'nin 27. maddesinde

yerine getirmeyen
oluptulu girketlerin

ihrag ettili ve Borsa'da iglem g6ren bono ve tah Kilrulu karanyla gegici
veya siirekli olarak iglem g6rmekten men edilebilir.

Borsa Ydnetim Kurulu, gerekli gdrdiigii hallerde, grlBrma karanndan 6nce ihraggr kurulugu
durumu diizeltmesi igin siire vererek uyarabilir.

c}
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6.3. ih"aggroro daha tince ihrag ettipi pay harig sermaye piyasasr araglannrn iglem
giirdiifii borsalara iligkin bilgi:

Tiirkiye Halk Bankasr A.$.'nin yurt iginde ve yurt drgrnda ihrag etmig oldulu ve halen
dolagrmda olan pay harig sermaye piyasasr araglanna ait bilgiler aqalrdaki tabloda yer
almaktadrr:

6.4. Piyasa yaplcl ve piyasa yaprclhpln esaslarl:

YOKTUR.

7. GARANTi HUKUMLERi vE GARANTORE iLi$KiN BiLGiLER

YOKTUR.

8. DiGER BiLGiLER

8.1. Halka arz siirecinde ihraggrya danrgmanhk yapanlar hakkrnda bilgiler:

YOKTUR.

8.2. Uzman ve balrmsz denetim raporlarr ile iigiincii kigilerden ahnan bilgiler:

igbu Sermaye Piyasasr Aracr Notunda, derecelendirme notlan hakkrnda yer alan bilgiler
derecelendirme kurulugu larafindan hazrrlanmrg raporlardan, mali durum hakkrnda yer alan
bilgiler ise baltmsrz denetim kuruluglarrnca hazrrlanmrg raporlar ve sallanan verilerden
faydalanarak hazrrlamrgtrr. HALK BANKASI, Fitch Ratings ve Moody's tarafindan belirlenen
derecelendirme notlannr ve Akis Balrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik
A.$. tarafindan denetlenen ve agrklanan mali verileri aynen kullanrldrprm beyan eder.

31 Aralrk 2012,3l Arahk 2013 ve 30 Haziran 2014 hesap ddnemlerine ait konsolide finansal
tablolar ve dipnotlan Akis Balrmsrz Denetim ve Mali Muhasebeci Mali Miigavirlik A.$.
(KPMG) tarafrndan baprmsrz denetime tabi tutulmugtur:

Sermsye
Piyasasr Aracr

Ihrac
Terihi

ihrae Tutarr
(TL)

Vade
(Giln)

Friz
Tiiril

ISIN I$lem
G0rd0Eil

Borsa
Bono 20.06.20t4 1.000.000.000 t'l5 Sabit TROTHALAI4IT istanbul

Sermaye
Piyasasr Aracr

Ihrag
Tarihi

Ihrre Tutrrr
(USD)

Vade
(Yrl)

Faiz
TIrU

ISIN Illem
Gdrd[90

Borsa
Eurobond 19.0'7 .20't2 750.000.000 5 Sabit us900l50AA l5 Londra
Eurobond 05.02.2013 750.000.000 7 Sabit us900l50AB97 irlanda
Eurobond 04.06.2014 500.000.000 5 Sabit us900l5oAc70 irlanda

Unvanr Akis Batrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Miisavirlik A.S. (KPMG)

Sorumlu Ortak Basdenetci Erdal TIKMAK
Adresi Ruzga/thib{e-Mh. Kavah Sk. No:29 Kavacrk Beykoz.

Istanbirl 34805 -'

Akis Balrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebc$.Mali Mtitavirlik

3t.t2P0t3 Akis Balrmsrz Denerim ve Serbest MuhE-sabeci Mrli Mutavirlik

Akis Ba[rmsz Denetim ve Serbesl Muhasebeci Mali Miigavirlik



30.06.20l1tarihi itibarwla Baitmsu Denelci Gdriis (Srrurh Ba tmsrz Denetim Rapord:

"30 Haziran 2014 tarihi itibarryla hazrrlanan ili;ikteki konsolide finansal tablolar, Banka ydnetimi
tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz geligmelerin olasr etkileri
nedeniyle aynlan ve tamamr gegmig ddnemlerde gider yazrlan toplam 132.23 1 Bin TL tutannda
serbest karSrhgr igermektedir.

Gergeklegtirmig oldulumuz srmrh denetim sonucunda, yukanda agrklanan hususun konsolide
finansal tablolar i.izerindeki etkileri haricinde, iligikteki konsolide finansal tablolarrn, Tiirkiye Halk
Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklannrn 30 Haziran 2014 tarihi itibanyla
finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren altr ayhk ara hesap ddnemine ait faaliyet sonuglannr ve
nakit akrqlannr 541 I sayrh Bankacrhk Kanunu'nun 37'nci ve 38'inci maddeleri gerelince ytiLriirliikte
bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk Diizenleme ve
Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iligkin yayrmlanan diler
ydnetmelik, tebli! ve genelgeler ile Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafrndan yaprlan
agrklamalara uygun olarak do[ru bir bigimde yans(madrprna dair dnemli herhangi bir hususa
rastlanmamrgtrr."

31.12.2013 tarihi itibarryla Badmsu Denetci Gdriisii:

"31 Arahk 2013 tarihinde sona eren hesap ddnemine ait ili;ikteki konsolide finansal tablolar,
Banka ycinetimi tarafrndan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz
geliqmelerin olasr etkileri nedeniyle aynlan ve 196.069 bin TL'si cari ddnemde iptal edilerek
gelir yazrldrktan sorna kalan net 132.231 Bin TL tutannda serbest kargrhlr igermektedir.

Gdriigiimiize g6re, yukanda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri
haricinde, ili$ikteki konsolide finansal tablolar, btittin 6nemli taraflanyla, Tiirkiye Halk Bankasr
A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklarrnrn 3l Arahk 2013 tarihi itibanyla konsolide
finansal durumunu ve aym tarihte sona eren d6neme ait faaliyet sonuglan ile nakit akrmlannr
5411 sayrh Bankacrhk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri gerepince yiiriirltikte bulunan
diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk Diizenleme ve
Denetleme Kurulu tarafrndan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iligkin yayrmlanan
diler ycinetmelik, teblig ve genelgeler ile Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu
tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak do!ru bir bigimde yansrtmaktadrr."

31.I2.2012 tarihi itibarNla Baimsu Denetci Gdr s :

"31 Arahk 2012 tarihi itibarryla hazrrlanan itigikteki konsolide finansal tablolar, Ana Ortakhk
Banka ydnetimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana getebilecek olumsuz
geligmelerin olasr etkileri nedeniyle aynlan 328.300 Bin TL tutannda serbest kargrhlr
igermektedir. Bu tutann 194.000 Bin TL'si gegmiq d6nemlerde ve 134.300 Bin TL'si cari
d<inemde gider olarak finansal tablolara yansltllmlgtlr.

G6rii$iimiize gdre, yukarrda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri
haricinde, iliSikteki konsolide finansal tablolar, biittin cinemli taraflanyla, Ttirkiye Halk Bankasr
A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklannrn 3l Arahk 2012 tarihi itibanyla konsolide
finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren ,-dq,ireme ait'faaliyet sonuglan ile nakit akrmlannr
541 I sayrh Bankacrhk Kanununun 37'nqi v-+3$iaci madileleri geregince ytiriirliikte bulunan
diizenlemelerde belirlenen muhasebe itt. nrrs 'stunOartl;;il ,"- drk;;,i t -o[".r"-" ,"
Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve.linansal raborlama esaslanna iliskin vavrmlananDenetleme Kurulu tarafindan muhasebq ve. raporlama esaslanna iligkin yayrmlanan
diger ydnetmelik, teblig ve genelgeler!,.ile B Diizenleme ve Denetleme

agrklamalara uygun olair* Sir bi
':.it. sanlu",irli oti..rr... r. o.,
aiek doffi $ir bigimde yansrtmaktadrr.'- 4..-,1
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Yabancl Para I Izun Ddnem BBB.

Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanrn uzun vadeli yabancr
para finansal yokiimliiliiklerini yerine getirmede, elveri5li ancak
ekonomideki kofullardaki degi$inlerden nispeten
etkilenebileceEini sdsterir.

G6rilnilm DuraAan Ona ddnemde bir deAisiklik beklenmediAini sitstermektedir.

Yabancr Para Krsa Ddnem F3
Bankanrn krsa donemd€ YP yiikilmliiliiklerini kar$rlamasr
elveriqli ancak ekonomik ko$ullardaki degitimlerden nispeten
etkilenebilecelini sosterir.

Yerel Para Uzun Donem BBB

lyi kedi kalitesi not seviyesidir. Bankanrn uzun vadeli yerel para
finansal yiikiimlUlUklerini yerine getirmede, elveri$li ancak
ekonomideki kogullardaki degiSimlerden nispeten
etkilenebilecelini sdsterir

Gdrtinum DuraAan Orta d6nemde bir deAisiklik beklenmediEini si,stermektedir

Yerel Para Krsa Diinem F3
Bankanm krsa ddnemde YP yiikumluluklerini karirlamasr
elveriqli ancak ekonomik kotullardaki degiiimlerden nispeten
etkilenebileceAini s6sterir.

[Jlusal ljzun Drinem AAA (tur)
Ulkeye ait diger kuruluf ve yukumlulUklerle ka$rlalhnldrgrnda
yiiksek ve dngdrulebildifi kadarryla olumsuz bir etkiye uzak
fi nansal yiiktimlilliiklere uyma kaDasitesi stisterir.

Gdriiniim DuraEan Orta diinemde bir not deEisiklipi dnsdriilmemektedir.
Finansal Kapasite Notu bbb. Bankamn hedi kalitesinin iyi olduEuna isarct etmektedir.
l)estek 2 Bankanln yiiksek ihtimalle destek alabilecepini eitsterir.
Destek Derecelendirme Tabanl BBB- Ulke nin destek pucii \e ihtimalini belinmehedir.

8.3. Varsa ihraggr veya ihrag edilen borglanma araclna iligkin derecelendirme notu
hakkrnda bilgi:

26 Kasrm 2013 tarihi itibanyla Fitch Ratings Halkbank'rn kredi derecelendirme notlarrnda
2012 ythna gdre herhangi bir degigiklige gitmemiStir.

Derecelendirme Notlrrr (3 Hrziran 2014)

Finansal GliCliiliik
Notu

D+
Yeterli igsel finansal guce sahip oldugunu, zalnan zam,ul

potansiyel olarak dri destege ihtiya9 duFlabilecegini
gdstermektedir.

Gdrlin0m Duragan

Uzun Dainem Yerel Prrr Mevduat Noiu Baa-3
Yiiktimliiltiklerinin, orta derecede oldugunu ve orta derecede

kedi riskine tabi oldugunu gtistermel(edir.

Gdrilniim Negatif

K$r Ddnem Yerel Para Mevdu.t Notu Prime-3
Krsa vadeli yukiimliiluklerini yerine getirebilecek makul
kapasitede olduEunu gdstemektedir.

Gdriiniim

Uzun DOnem Yabsocr Parr Mevduat Notu Baa3
Yiikiimliiluklerinin, ona derecede oldugunu ve orta derecede

kedi riskine tabi oldugunu gostermektedir.

G0rlinlim Negatif

Krsa Dainem Yabrncr Para Mevduei Notu Prime-3
Krsa vadeli yUkUmlilliiklerini yerine getirebilecek makul
kapasitede oldugunu gdstermektedir.

Gdr0nllm

Temel Kredi Nolu bal
DIS destek olmaksrzrn not verilen kurumun tek ba5rna finansal
gilcunii gdstermektedir. ciddi derecede kedi riski oldugunu ve

spekiilatif kedi unsurlan taqryabilecelini gostermektedir.

Gdr0niim Duragan

HALKBANK'rn uzun ddnem yerel para mevduat.-netu Baa3 seviyesindedir. Bu seviye
Moody's tarafindan belirlenen "yatrnm de.re_gel'qi1': katdfurisinde yer almaktadrr. 20 Mayrs
2013 tarihinde uzun ddnem yabancr p
seviyeye yi.ikseltilmiqtir. 3 Haziran 2014
yapml$tr. Notu'i:ve."Duralan" olan gciriiniimii ile Uzun ve

Para mevduat notund3 hitrhqq bir deligiklik yapmam1l_olup diger kredi
m1str. .'..:. N ,27,") ,.;M*'n ,,

Krsa

25



9. BoRqLANMA ARAqLART ilr ilcili vrncilrNniRME ESASLART

Tam Miikellefiyete Tabi Gergek Kigi

a) Faiz Geliri

01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmrg velveya
Tiirkiye'de kurulu menkul krymet ve vadeli iglem ve opsiyon borsalannda iglem g6ren 6zel
Sektdr Tahvil ve Bonolanndan elde edilen faiz gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu'nun (*GVK)
Gegici 67'nci maddesi gerelince vergi tevkifatrna tabi tutulmaktadrr. Bu kapsamda elde edilen
faiz gelirleri, tahsile aracrhk eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacr kuruluglarca, %10
oranrnda stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu surette faiz geliri elde eden tam
miikellefiyete tabi bireysel yatrnmcllarca, aynca gelir vergisi beyannamesi verilmez. Diler
gelirler dolayrsryla verilecek gelir vergisi beyannamesine, bu gelir dahil edilmez.

Ticari faaliyet kapsamrnda elde edilen faiz geliri, ticari kazang htiki.irnleri gergevesinde
kazancrn tespitinde dikkate ahnacak olup, stopaj suretiyle ddenmig olan vergiler, stopaja tabi
kazanglann beyan edildili gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilir.

b) Ahm Satrm (Defer Artrgr) Kazancr

01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmrg ve/veya
Tiirkiye'de Kurulu menkul krymet ve vadeli iglem ve opsiyon borsalannda iglem g6ren Ozel
Sektdr Tahvil ve Bonolanndan elde edilen deler artrgr kazanglarr, GVK Gegici 67'nci maddesi
gerelince vergi tevkifatrna tabi tutulmaktadrr. Bu kapsamda elde edilen defier aftg kazanglarr,
ahm satrma aracrhk eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacr kuruluglarca, 7ol0 oranrnda
stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu surette deger artrg kazancr elde eden bireysel
yatrnmcrlarca, aynca gelir vergisi beyannamesi verilmez. Diler gelirler dolayrsryla verilecek
gelir vergisi beyannamesine, bu kazang dahil edilmez.

Ticari faaliyet kapsamrnda elde edilen deler artrg kazanglan, ticari kazang hiiki.imleri
gergevesinde kazancrn tespitinde dikkate ahnacak olup, stopaj suetiyle cldenmig olan vergiler,
stopaja t6bi kazanglann beyan edildili gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden
mahsup edilir.

Dar Miikelleliyete Tabi Gergek Kiqi

a) Faiz Geliri

01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmrg ve/veya
Tiirkiye'de Kurulu menkul krymet ve vadeli iglem ve opsiyon borsalannda iglem gciren 6zel
Sektdr Tahvil ve Bonolanndan elde edilen faiz gelirleri, tahsile aracrhk eden bankalar, aracr
kurumlar ile saklamacr kuruluglarca, 0Z 10 oranrnda stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup,
bu surette faiz geliri elde eden bireysel yatrrrmcrlarca, aynca gelir vergisi beyannamesi veya
mi.inferit beyanname verilmez.

Elde edilen faiz gelirine iliqkin
indirimli oranlar konusunda, dar

arasrnda,Ttirkiye
A) hiiktimleri



b) Ahm Satrm (Defer Art4r) Kazancr

01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmrg ve/veya
Tiirkiye'de Kurulu menkul krymet ve vadeli iglem ve opsiyon borsalannda iglem g6ren tahvil
ve bonolardan elde edilen ahm-sattm kazanglan, ahm satrma aracrhk eden bankalar, aracr
kurumlar ile saklamacr kuruluglarca, %10 oramnda stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup,
bu swette deper artrg kazancr elde eden bireysel yatrnmcrlarca, aynca gelir vergisi beyannamesi
veya miiLnferit beyanname verilmez.

Elde edilen deper artrqr kazancrna iliqkin olarak, vergi anlaqmalarrndan kaynaklanan istisnalar
ve indirimli oranlar konusunda, dar miikellefiyete tabi gergek kiginin mukimi oldu[u fllke ile
Tiirkiye Cumhuriyeti arasrnda, varsa imzalanmrg bulunan Qifte Vergilendirmeyi Onleme
Anlaqmalan (qVOA) hiikiimleri gegerli olacafrndan, ilgili anlagma hiikiimleri saktrdir.

Tam Miikellefiyete Tabi Tiizel Kigi

a) Faiz Geliri

01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmrg velveya
Tiirkiye'de kurulu menkul kymet ve vadeli iqlem ve opsiyon borsalarrnda iglem gdren Ozel
Sektdr Tahvil ve Bonolanndan elde edilen faiz gelirleri igin, GVK Gegici 67'nci uyarlnca
tahsile aracrlk eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamact kuruluglarca, Tam Mi.ikellefiyete
Tabi Tiizel Kiginin veya Kurumun hukuki yaprsrna g6re de[igen oranlarda stopaj yaprlmaktadrr.
Bu kapsamda:

- Kurumlar Vergisi Mi.ikellefi Sermaye $irketlerinin,

- SPKn'a gdre kurulan Yatrnm Ortaklklannrn,

- SPKn'a g<ire kurulan Yatrrm Fonlannm,

gelirleri %0, diEer tam miikellefryete tabi tiizel kigilerin gelirleri ise o%10 oramnda stopaja tabi
tutulur.

Tam Miikellefiyete Tabi Kurumlar tarafindan elde edilen faiz geliri, kurum kazancrna dahil
edilecek olup, 7o20 oramnda Kurumlar Vergisi'ne tabi tutulur.

Bununla beraber, menkul krymetler yatrnm fonlarr veya ortakhklarr, girigim sermayesi yattnm
fonlan veya ortakhklan, portlityii Tiirkiye'de kurulu borsalarda iqlem g6ren altrn ve krymetli
madenlere dayal yahrrm fonlarr veya ortakhklanmn portftiy i$letmeciliginden do[an
kazanglarr, girigim sermayesi yatnm fonlan ve ortakl*lan, gayrimenkul yatrnm fonlan veya
ortaklklan, emeklilik yatrnm fonlan, konut finansmam fonlan ile varhk finansmam fonlannrn
kazanglan Kurumlar Vergisi'nden istisna edilmigtir.
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BSMV miikelleflerince, yurtiginde Tiirk Lirasr cinsinden ihrag edilen tahvillerin, geri ahm ve
satrm taahhiidii ile iktisap veya elden grkarrlmasr karqrhlrnda lehe ahnan paralar iizerinden o%l

orantnda BSMV hesaplanmasr gerekmektedir. BSMV miikelleflerinin, yurtiginde Ti.irk Lirasr
cinsinden ihrag edilen bonolann, geri ahm ve satrm taahhiidii ile iktisap veya elden grkanlmasr
kargrhlrnda lehe ahnan paralar iizerinden %5 oranrnda BSMV hesaplanmalan gerekmektedir.
b) Altm Sahm (Defer Artrgr) Kazancr

01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmrg velveya
Tiirkiye'de Kurulu menkul krymet ve vadeli iglem ve opsiyon borsalannda iglem g6ren Ozel
Sektdr Tahvil ve Bonolanndan elde edilen ahm satrm kazanglan igin, GVK Gegici 67'nci
uyannca alm satrma aracrhk eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacr kuruluglarca Tam
Miikellef Ttizel Kiginin ve kurumun hukuki yaprsrna gdre de[igen oranlarda stopaj
yaprlmaktadrr. Bu kapsamda:

- Kurumlar Vergisi Miikellefi Sermaye $irketlerinin,

- SPKn'a g6re kurulan Yatrnm Ortakhklanmn,

- SPKn'a gdre kurulan Yatrnm Fonlanrun,

kazanglan %0, diger tam mi.ikellefiyete tabi tiizel kigilerin kazanglan ise %10 orarunda stopaja
tabi tutulur.

Tam miikellef Kurumlar tarafindan elde edilen kazang kurum kazancrna dahil edilecek olup,
%20 oramnda Kurumlar Vergisi'ne tabi tutulur.

Bununla beraber, menkul krymetler yatlnm fonlan veya ortakhklan, giriqim sermayesi yatrnm
fonlan veya ortakhklan, portftiyii Ti.irkiye'de kurulu borsalarda iglem gdren altrn ve krymetli
madenlere dayah yatrnm fonlan veya ortakhklanmn portftiy igletmecililinden dolan
kazanglan, girigim sermayesi yatrrm fonlan ve ortaklklan, gayrimenkul yatrrm fonlan veya
o(akhklan, emeklilik yatrrrm fonlan, konut finansmanr fonlan ile varhk finansmam fonlanrun
kazanglan Kurumlar Vergisi'nden istisna edilmigtir.

% 10 oramnda stopaja tabi olan kurumlar vergisi miikelleflerinden kesilen kurumlar vergisi, bu
miikelleflerce verilen kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsup edilir.

bb) BSMV Agrsrndan BSMV Miikelleflerinin Durumu

BSMV mi.ikelleflerinin, tahvil de[er artrg kazanglan iizerinden %1, bono defer artrg kazanglan
tizerinden 705 oranrnda BSMV hesaplamalan gerekmektedir.

Dar Miikellefiyete Tabi Tiizel Kigi



haklarr kullanmak amacryla faaliyette bulunan srrurh sorumlu ortakhklar, iilke fonlan, kurum
ve kuruluq fonlan ve yahrrm kuruluglan gibi yabancr kurumsal yatrnmcrlann tiimi (2499 sayit
Sermaye Piyasasr Kanununa gdre kurulan yatrrrm fonlan ve yatlnm ortakhklarryla benzer
nitelikteki miikellefler) tarafindan, 01.01.2006 tarihinden sonra Ttirkiye'de ihrag edilen ve SPK
kaydrna ahnmrg velveya TtiLrkiye'de kurulu menkul krymet ve vadeli iglem ve opsiyon
borsalannda iglem gdren Ozel Sektdr Tahvil ve Bonolanndan elde edilen faiz gelirleri, tahsile
aracrhk eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacr kuruluglarca 7o0 orarunda stopaja tabi
tutulmakta olup, stopaj nihai vergidir.

Diler dar miikellefiyete tabi tiizel kigilerin gelirleri igin ise %10 oramnda stopaj
hesaplanacaktrr.

Elde edilen faiz gelirine iligkin olarak, vergi anla$malarrndan kaynaklanan istisnalar ve
indirimli oranlar konusunda, dar miiLkellefiyete tabi gergek kiginin mukimi oldulu tilke ile
TiiLrkiye Cumhuriyeti arasrnda, varsa imzalanmrg bulunan Qifte Vergilendirmeyi dnleme
Anlagmalan (CVOA) hiikiimleri gegerli olacafirndan, ilgili anlagma hiikiimleri sakhdrr.

b) Ahm Satrm (Defer Artrgr) Kazancr

Kurumlar vergisi miikellefi sermaye girketteri ile Tiirkiye'de miinhasrran menkul krymet ve
diler sermaye piyasasl aracl getirileri ile deler artrgr kazanqlan elde etmek ve bunlara balh
haklan kullanmak amacryla faaliyette bulunan srnrrh sorumlu ortakhklar, iilke fonlan, kurum
ve kurulug fonlan ve yatrnm kuruluglarr gibi yabancr kurumsal yatmmcrlann tiiLrnii (2499 sayrh
Sermaye Piyasasr Kanununa gdre kurulan yatrnm fonlan ve yatlnm ortakhklanyla benzer
nitelikteki mi.ikellefler) tarafrndan, 01.01.2006 tarihinden sonra TiiLrkiye'de ihrag edilen ve SPK
kaydrna ahnmrg velveya Tiirkiye'de kurulu menkul klymet ve vadeli iglem ve opsiyon
borsalannda iglem gdren tahvil ve bonolardan elde edilen deler artrgr kazanglan, kazancrn ahm
sattma eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacr kuruluglarca 700 oranrnda stopaja tabi
tutulmakta olup, stopaj nihai vergidir.

Diger dar miikellefiyete tabi tiizel kigilerin kazanglarr igin ise 0/010 oramnda stopaj
hesaplanacaktrr.

Elde edilen deler artrqr kazancrna iligkin olarak, vergi anlagmalarrndan kaynaklanan istisnalar
ve indirimli oranlar konusunda, dar miikellefiyete tabi ttizel kiqinin mukimi oldulu iilke ile
Tiirkiye Cumhuriyeti arasrnda, varsa imzalanmt$ bulunan Qifte Vergilendirmeyi Onleme
Anlagmalarr (QVOA) hiikiiLrnleri gegerli olacalrndan, ilgili anla;ma hiikiimleri sakhdrr.

10. iNCBr,rUByn ACIK BELGELER

Agafrdaki belgeler Barbaros Mahallesi, gebboy Sokak
adresindeki ihraggrnln merkezi ve bagvuru yerleri
@glkbankcom.tr) ile Kamuyu Aydrnlatma

No:4 34746 AtaEehir-istanbul
ile ihraqglnm internet sitesi
Platformunda(wvrv.kap. gov.tr)

adresinde tasarruf sahiplerinin

Sermaye piyasasr aracl dayanafimr olugturan her
tiirlii rapor ya da belge ile (defierleme, uzman, faaliyet
ve ba[rmsrz denetim ra
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hazrrlanan raporlar, vb.)


