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TIJRIdYE HALK BANKASI A.$.
Sermaye piyasasr Aracl Notu
piyasasr Kurulu (Kurul)'nca
,-Bl
.":..uy:^.
ryyasasr ar.cr notu, Sermaye
...{O.../..,!..r...../..eQ.{.t-.....
tarihinde otraytanmqtrr.

OrtaklrElmzr toplam 4.000.000.000.-TL tutanndaki ihrag tavanr kapsamtldaki
borglanma araglannrn halka arz €dilecek 750.000.000.-Tl,lik krsmrnm halka aztna

ili$kin sermaye piyasast aract notudur. Halka arz edilecek borClanma araglanna fazla
talep gelmesi durumunda halka arz tutarr 1.000,000.000.-TL,ye kadar artrnl.bilecektir.
Sermaye piyasasr aracl notunuD onaylanmasl sermaye piyasast aracr notundt yer
alan bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffiilii anlamrna gelmeyecegi gibi, sermaye
piyasasr araflanna iliqkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu .".-"!" piyu".., ..u",
notu Cergevesinde ihraC edilecek borglanma araqlanna ililkin ihragguln yatrrrmc ara
kartr olan 6deme yiikiimltiliiEii, Kurul veya herhatrgi bir kamu kurulugu tarafindan
garanti altlna aLnmam4ttr. Aynca halka arz edilecek borglanma araclartnrn Iiyahnrn
belirleDmesinde Kurul,un herhangi bir takdirya da onay yetkisi yoktur.
Bu sermaye piyasasr aracr notu ihraggl bilgi dokiimanr ve iizet ile birlikte gecerli bir
izahname olugturur. Bu tredetrle, halka arz edilecek borglanma aracma iligkin yatrnm
kararlan ihragqr bilgi dokiimanr, sermaye piyasasr aracr notu ve tizetiD bir biitiin olarak
deEerlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasasr aracr notu ile birlikte incelenmesi gereketr ihraggt bilgi
6dokiimanr ll/03/20t5 tarihinde, ihraggr bilgi dokiimanrDa ilitkin deEitiklik rnet;i
Z:f./05/2015 tarihitrde ve aizet4:r05l2015 tarihinde, ortaklErmlz rn wrrrv.halk6ank.com.tr ve

halka arzda sahta amcrlk edecek Halk yatrrm MeDkul Deleiler A.$.'nin
Earw.halkyatirim.com.tr adresli interlet siteleri ile Kamuyu Aydmlatma platformu
(KAP)'nda (kap.gov.tr) yayrmlarmEtrr. Aynca bagvuru yerlerinde incelemeye agrk
tutulmaktadtr.

Sermaye Piyasasr Kanunu (SPKD)'nutr l0'uncu maddesi uyarrnca, izahnameyi
olutturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlg, yanrltrcr ve eksik bilgilerden
kaynaklanan zararlardar ihragqr sorumludur. Zannn ihrafgtdan tazmin edilememesi
veya edilemeyeceEinin agrkga belli olmasr halitrde; halka arz edenler, ihraca aracrlk eden
lider yetkili kurulug, varsa garantiir ve ihragclntn yiinetim kurulu iiyeleri kusurlantra ve
durumun gereklerine gatre zararlar keDdilerine yiikletilebildiEi iilgiide sorumludur.
Bafrmsz denetim, dereceleddirme ve degerleme kuruluglarr gibi izahnameyi oluqturan
belgelerde yer almak iizere hazrrlanan raporlarr hazrrlayan kigi ve kurumlar da
hazrrladtklan raporlarda yer alan yatrLg. yantltrcr ve eksik bilgderden SpKn hiikiimleri
gerqevesinde sorumludur.

Kurulca 06.03.2015 tarihinde onaylanan ihraCcr bilgi dokiimanr kapsamrnda daha
iince to am 750,000.000.-TL trominal bedelli
ma aracr ihrac ed
tir.
atr
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KISAITMA VE TANIMLAR
Banka, Ihraqqr Ana
Ortakhk Banka veya

Halkbank
BDDK
BIAS
BSMV

CVOA
DIBS
GVK
Halk Yannm
ISIN
KAP
Kurul veya SPK

Ttirkiye Halk Bankasr A.g.
Bankacrlk Diizenleme ve Denetleme Kurumu
Borsa istanbul A.S.
BanlG ve Sigorta Muameleleri Vergisi

Qifte Vergiyi Onleme Anla5masr
Devlet i9 Borglanma Sercdi
Gelir Vergisi Kanunu
Halk Yatrlm Menkul DeEetlerA.S.
Uluslararasr Menkul Krymetler Tanlmlama Numarasl (lntemational
Securities Identifi cation Number)
Kamulu Aydrnlarma Platformu
Sermave Pivasasr

Kunlu

SPKn

Sermaye Piyasast Kanunu

TCMB
TL
TMSF

Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankast
Tiirk Lirasr

TP

YK

Tiirk Parasr
Tiirk Ticaret Kanunu
Y6netim Kurulu

YP

Yabancr Para

TTK

Tasarruf Mevduatr Sigorta Fonu

\:'
7l'f;r* -1s,01.\1
r,,-: /,Jr\-

,1

o(.$'i!,f-.,.*

iHRACCI Bil,ci DoKt]MANINDA YER VERiLEN G6RIJ$LER vE oNAYLAR
DI$INDAKi GORUSLER/ONAYLAR
YOKTUR.

1.

SERMAYE PiYASASI ARACI NOTUNUN

SORUMLULUdI]NI]
YUKIENEN Ki$iLER
Kanuni yetki ve sorumluluklartmE dahilinde ve giirevimiz gerCevesinde bu sermaye
piyasasl aracr notunda ve eklerinde yer alan sorumlu olduEumuz krrmlarda bulunan
bilgilerin ve verilerin gerCeEe uygun olduEunu ve sermaye piyasast aract notunda bu
bilgilerin anlamrnr deEittirecek nitelikte bir eksiklik bulunmam.sr icin her tiirlii makul
tizenin giisterilmi$ olduguou beyan ederiz.

Ihragcr

TURKIYE IIALK BANKASI A.$.
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2.
2.1.

RiSK TAKT6RLERi
Odememe Riski

ihraggrnrn temerriide diilmesi ve vade tarihindeki yiikiimliiliigiinii yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir. ihrag edilen borglanma araglannm Sdeme yiiktlmliiltigti iigiincii bir taraf
tarafindan garanti altrna almmamlltlt. ihraggnrn bononun vade sonundaki nominal degerini
ddeyememe riski mevcuttur.
ihraggrnrn, borglanma araglarmrn anapara ve faizlerini 6deyememesi durumunda yatlnmcllar,
borcun anapara ve faizlerini yargr yoluna bagvurmak suretiyle de tahsil edebilirler.

Pivasa Riski

ihrag edilen borglanma aracrmn vadeye kadar elde tutulmasr durumunda ihraggr tarafindan
anapara ve taahhiit edilen faiz vade sonunda ddenecektir. ihrag edilen borqlanma aracrnln
vadesinden 6nce satllmasr durumunda s6z konusu menkul kl),rnetin piyasa degeri piyasa
faizlerinin degiSiminden dogrudan etkilenebilecegi igin, piyasa faiz oranlarr yiikseldi$inde ilgili
borqlanma aracmm degeri azahrken, faiz oranlan dii$tiiEiinde borglanma amclnrn piyasa deEeri
artacaktr. Genel olarak borglanma araglanmn vadesi uzadrkga faiz oranlanndaki deEilikliklere
olan

duyarlLklar artmaktadrr.

2.3.

Likidite Riski

Yatlnmcrnln, borglanma aracrnr satarak yaptlF yatnml vadesinden 6nce nakde ddnii$tiirmek
istemesi durumunda sijz konusu borglanma araglarrnrn ahm satrmr iqin mevcut piyasa yaplslnm
srg olmasr ve diler nedenlerle pozisyonlannr uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli
zamanda elden gkaramamasr halinde ortaya grkan zarar ihtimalini ifade eder.

ihrag edilecek borglanma aracrnrn iqlem gtirecegi piyasada gerqekleqtirilebilecek i$lem
hacimleri ile ilgili alt limitler bulunmast nedeniyle yatrrmcrnm sahip oldulu borglanma aracr
tutanmn bu limitlerin altrnda olmasr durumunda ilgili piyasalarda i$lem yapmasr miimkiin
olmayabilir.

2,4,

Diger Riskler

Ti.irkiye Halk Bankasr A.$. 541I Sayrll Bankaclllk Kanunu kapsamrnda faaliyet gdstermekte
olup, faaliyetleri aynr kanun gergevesinde BDDK diizenleme ve denetimine tabidir. 562 konusu
diizenlemelerde belirtilen tartlann olulmasr halinde BDDK tarafindan kanuna tabi finansal
kurumlann faaliyet izninin kaldrrrlabileceEifle ve/veya Tasafiuf Mevduatl Sigorta Fonu'na
devredilebilecegine dair hiikiimlere diizenlemelerde yer verilmekedir. Faaliyet izninin
kaldrnlmasr veya Banka'nrn TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgili kanun maddelerine ait
hiiki.imler sakll kalmak kaydryla yatrnmcrlar bu durumdan olumsuz yiinde etkilenebilir.

3.
3.1.

TEMEL BiLGiLER
Halka arza ili$kin ilgili gergek ve tiizel kifilerin menfaatleri:

Borglanma araglarlnln halka arzlnda aracll* yapacak olan Halk Yatlnm halka arzrn
ger(ekle$mesine baElr olarak komislon geliri elde edecekrir. Bunun dr5rnda halka arz nedeniyle
menfaat eJdZ edecek yoktur.

arzln gerek9esi ve halka arz gelirlerinin kullanrm yerleri:
arz m gerekgeleri:

,11i;.

n.:""..t.
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i.

Fonlamakaynaklannmqesitlendirilmesi

Banka bilanqosu incelendilinde kaynaklarrn biiyiik bir gogunlugunun sekti,re paralel bir $ekilde
mevduat kaleminden olu$ugu gdrtilmektedir. Bu Qergevede TL cinsinden bono ihrag edilmesi
yoluyla Banka fonlama kaynaklarrnda qegitlendirilmeye gidilmesi ve vade uzatlmlna katkr
saglanmasr s6z konusu olacaktlr.

ii.

Mrliyet kontroliine yardrm etmesi

Banka mevduat yaprsr incelendilinde faize duyarll yiiksek maliyetli biiytik tutarh mevduatrn,
planlanan bono ihracr ile ikame olmasr ve ortalama kaynak maliyetini diigiirmesi
beklenmektedir.

iii.

Faiz Oranr RiskiDitr Azaltrlmasr

TL bono ihracl ile Banka kaynakla nln ortalama vadesinin uzarnasr beklenmektedir. Bu sayede
akif-pasif kalemlerin o(alama vadeleri ve yeniden fiyatlama degerleri kullamlarak hesaplanan
ortalama net vade agrlrnm azaltllmasl amaglanmaktadr. Net vade agrlr azaldrkga olasr faiz
artr$lan kar smda Banka faiz gelirleri olumlu ytinde etkilenecektir.

iv.

ilave kaynak yaratrlmasr

Banka TL bono ihrag etmek yoluyla sermaye piyasalanndafi ilave kaynak sallama imkanrna
sahip olacakhr. Bu $ekilde hem yatrnmcllara risksiz faiz oranr iizerinde getiri sadanrrken hem
de sallanan kaynak ile aLliftarafta kredi fonlamalarr yaprlabilecektir.

v.

Likidite Etkisi

TL bono ihracr ile sallanacak ka)naklann biiyiik mevduatlardan olu5an kaynaklarr

ikame
etmesinin diger bir faydasl ise mevduatlann krsa vadeli ve erken qekilme imkanrmn olmasr,
buna karqr bono itfasrnrn vadesinde yaprlmasr nedeni ile vade aglslndan Banka likidite
pozisyonuna olumlu yiinde katkl yapmaktadk.

ihraqlatr saElanacak fonunu kullanrm

leri:

Menkul krlmet ihracr yoluyla saElanacak olan pasif artrflnln tamamr daha iince ihrag edilen
benzer vadeli bono iidemelerinin karsllanmaslnda kullanllacaktrr.

4.

irrRAC vE ITALKA ARz EDILECEK BoRCLAI\IMA ARACLARTNA
iLi$KiN BiLGiLER

4.1.

ihrag edilecek borglanma araglarrnrn;
a) Tiirii: Bono
b) ISIN kodu: ihraQ edilecek bonolara ili$kin ISIN kodu istanbul Takas ve
Saklama Bankasr A.$.'den temin edilecektir.

c) Nama/Hamiline olduEu: Hamiline
d) Borglanma araglarrnr kaydi olarak izleyen kurulutu[ unvanr, adresi:
Merkezi Kayrt Kurulu$u A.$., AskerocaF Cad. Siizer PlazaNo:l-15, Kat:2
34367, Elmadag-$iqli/iSTANBUL
relanma araelarrnln hangi mevzuata gtire olusturulduEu:
edilec

ller

Sermaye Piyasasr mevzuatl kapsamrnda olu$turulmu$tur.

Halkbank tarafrndan ihraq edilecek bonolar, BIA$'rn "24.06.2004 tarih ve 25502 sayrh "Borsa
lstanbul Kotasyon Ydnetmeligi" kapsaml ile Teminat, Takas, Temerri.it ve Kotasyon Esaslannr
Diizenleyen 350 sayrh Genelge hiikiimlerine tabi olacaktrr.

ilgili BiA$ Genelgelerine gttre Halkbank tarafindan ihrag edilecek bonolann Borsada itlem
giirebilmesi BiA$ Yirnetim Kurulu'nun verecegi olumlu karara baghdrr. Borsa istanbul
Borglanma Araglan Piyasasr, Kesin Allm-Satrm Pazan borqlanma araglannm $effafve rekabete
aglk bir ortamda itlem giirmelerini saglayarak bu menkul kl),rnetlerin likiditesini artmak, bilgi
akrtrnr hrzlandlrmak amacryla kurulmu;tur ve aynr giin veya ileri valijrlii olarak dogrudan
ahn/dogrudan satrm i$lemleri yaprlabilmektedir.
Borglanma Araglan Piyasasr, Kesin Ahm Satrm Pazarr'nda iqlemler her giin 09:15-17:00
saatled arasrnda yaprlmaktadr. Aynr giin ba$langl! valiirlii iglemler 09:15-12:00 ile 13.0014:00 saatleri arasmda, ileri baglangrg valdrlii islemler ise 09:15-12:00 ile 13:00-17:00 saatleri
arasrnda yapllmaktadlr.
Emirler igleme konu menkul krymetin nominal delerleri itibanyla minimum emir biiyiikliigii ve
katlarr qeklinde iletilir. Halkbank bonolan itin 10.000 TL minimum ve 10.000.000 TL
maksimum nominal emir biiyiikltkleri gegerli olacaktrr.

1.3.

Borglanma araglarrnrn kaydilettirilip kaydilegtirilmediEi hakkmda bilgi:

ihra! edilecek borglanma araglarr kaydileqtirme esaslarr qergevesinde Merkezi Kayrt Kurulufu
A.$. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadrr.

4.4.

Borgla[ma ar.Claflnrn hangi para birimine giire ihraq edildiEi hakklnda bilgi:

Borglanma araglan Tiirk Lirast cinsinden satl$a sunulacaktt.

4.5.

ihraqqrrn yiikiimliiliiklerini yerine getirme srralamasr ieinde ihracr planlanan
borflanma ara9larrnrn ye hakkDda bilgi ile srralamayr etkileyebilecek yeya
borglanma araclnln ih€Carnrn mevcut ya da gelecekteki diEer
yiikiimliiliiklerindetr sonra gelmesine yol agabilecek hiikiimlerin iizetlerii

Bono, icra ve iflas Kanunu hiikiimleri bakrmrndan adi borq senedi hiikiimlerine tabidir. lhrag
edilen bonolara ili;kin tideme ytikiimlilltig0, iiQiincii bir taraf tamfindan garanti alhna
aLnmamr$trr. ihraca aracr|k eden aracr kuruluqun da bonolara ili$kin yiikiimliiliiklerin
6denmesi konusunda bir sorumlulugu veya yiikiimliili.igii bulunmamaktadtr.

Yiirtirliikteki icra ve iflas Mevzuatrna gdre, Banka aleyhine yiiriitiilen takiplerde miiflisten adi
ve rehinli alacakllann srrasr a$agtdaki gibidir:

f. iflas

masraflarr ve iflas masasmrn borglan biitiin alacakhlardan Snce ve tam olarak
idenir. (iiK md. 248)

2. Bir malm aynmdan dolan kamu alacaklarr (Ciimriik resmi, bina ve arazi vergileri,
veraset ve intikal vergisi vb.) ([iK md. 20611)
3. Rehinle temin edilmif alacaklar

(iiK

md. 206/l)

4. Bundan sonra gelmek iizere; teminath olup da rehinle karqrlanmaml$ olan

veya

teminatsrz bulunan alacaklar masa mallannln satrs tutarmdan, atagrdaki srra ile
v€rilmek iizere kaydolunur. (iiK md. 206/4)
ve iflas

Madde

Alacaklarl rehinli olan alacakhlann satl$ tutan iiz€rinde, giimriik resmi ve akar vergisi gibi
Devlet tekliflerinden muayyen efya ve akardan allnmasl lazrm gelen resim ve vergi o akar veya
e$ya bedelinden istifa olunduktan sonra ri.iqhan haklarr vardrr.

Bir alacak birden ziyade rehinle temin edilmiq ise satl$ tutan borca mahsup edilirken

her
rehinin idare ve satrt masmfi ve bu rehinlerden bir krsmr ile temin edilmiq baqka alacaklar da
varsa bunlar nazara allnlp paylaftrrmada lazrm gelen tenasiibe riayet edilir.

Alacaklan ta$mmaz rehniyle temin edilmi$ olan alacaklrlann slrasl ve bu teminatln faiz ve
eklentisine qiimulii Kanunu Medeninin tafrnmaz rehnine miiteallik hiikiimlerine girr€ tayin
olunur. (Ek ciimle: 29106/1956 - 6763142 rr,d.\ Alacaklafl gemi ipotegi ile temin edilmi$ olan
alacaklllarla gemi alacakhlan hakkrnda Tiirk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi
hiikiimleri tatbik olunur.

(Deliqik frkra: 1710712003 - 4949 S.K./52. md.) Teminatl olup da rehinle kargrlanmamr$ olan
veya teminatsz bulunan alacaklar masa mallannrn satlf tutarmdan, aqalrdaki srra ile verilmek
iizere kaydolunur:

Biritrci Srra:

a.

iqgilerin, if ililkisine dayanan ve iflasrn agrlmasmdan dnceki bir yrl iginde tahakkuk
etrnig ihbar ve kldem tazminatlafl dahil alacakla ile iflas nedeniyle i$ iliSkisinin
sona emesi iizerine hak etmiq olduklan ihbar ve kldem tazminatlan,

b.

iqverenlerin, igqiler igin yardrm sandrklan veya sah yardrm teskilatr kurulmasl veya
bunlann ya$atrlmasr maksadryla meydana gelmi$ ve tiizel ki$ilik kazanmlq bulunan
tesislere veya demeklere olan borglan,

c.

iflasrn aQrlmasmdan dnceki son bir yrl iginde tahakkuk etmi$ olan ve nakden ifasr
gereken aile hukukundan dogan her ti.irlii nafaka alacaklan.

ikinci Srra:
Velayet ve vesayet nedeniyle mallafl borQlunun idaresine brrakllan kimselerin bu iligki
nedeniyle do[muq olan tiim alacaklan;

Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettigi miiddet yahut bunlann bitmesini
takip eden yl iginde aqrllrsa imtiyazh alacak olarak kabul olunur. Bir davanm veya takibin
devam ettiEi miiddet hesaba katllmaz.

iiqiincii Srra:
Ozel kanunlannda imtiyazl oldugu belirtilen alacaklar.

Dtirdiincii Srra:
imtiyazh olmaya[ diger biitiin alacaklar (bono ve/veya tahvil alacaklan dahil).

(Ek fikfra: 1710712003-4949 S.K/52.md) Bir ve ikinci srradaki miiddetlerin hesaplanmasrnda
a$agldaki siireler hesaba katrlmM:
1.

iflasrn

2.

ifi

3.
4.

lndan dnce miihlet de dahil olmak iizere gegirilen konkordato siiresi.

ertelenmesisiiresi.
hakkrnda agllmls olan davanln devam

edgi siire.

4.6,

ihrac edilecek borglanma araqlanDrn yatrrrmcrya sagladrEr haklar, bu haklartn
kullaDrm esaslan ve bu haklara iliqkin krsrtlamalar:

Borglanma Aracr yatlnmc an, ihracr gergeklegtiren Bankanrn alacakhsr konumunda olup,
banka aktifleri ilzerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) bafka bir hakka sahip degildirler.
Yatrnmcrlar, ihrag edilecek borglanma araglan igin belirtilen hesaplama yiintemi ile
hesaplanacak anapara ve faizlerini 6deme gi.ini.i almaya hak kazanacaklardrr.

MKK

sisteminde yatlnmcr bazrnda hesaplanan ddeme tutarlan MKK'nm Takasbank
nezdindeki hesabrna Banka tarafindan topluca aktanlacaktrr. ihraq edilecek bonolara ait
bedeller Banka tarafindan MKK hesabrna briit olarak akanlacaktrr. MKK tarafrndan ilgili iiye
kuruluglara briit olarak yapllacak ddemeler, ilgili kurulullann yasal vergi kesintilerini
kaynaprnda yapmasrndan sonra, net tutar tizerinden yatlnmcllara iidenecektir.

Bono alan yahflmcllar, Bankanm kar ve zarar riskine katllamaz. Yatmmcllar Bankaya sadece
faiz kargrhlrnda borg vermiq olup ellerinde bulundurduklarr borglanma aracr sayesinde Banka
yiinetiminde stiz sahibi olam^z lar. Bonodan dogacak alacaklar dlflnda, yatrrmcrlar Banka'dan
orrakhk, kar payr, oy hakkr gibi herhangi bir hakLa sahip degildir.
Bunun yanr srra 6102 Saylh Tiirk Ticaret Kaflunu uyarrnca bono sahiplerinin haklan apalrda
belirtilmiqtir:

-

Belgelerin

ve beyanlann kanuna aykrrr olmasr (TTK md.549) halinde belgeleri

diizenleyenler ile beyanlarr yapanlar ile kusurlu olmasr kaydr ile buna katrlanlarrn zarar
sorumlulugu, sermaye hakkmda yanhl beyanda bulunuldugunun ve iideme yetersizliginin
bilinmesi (TTK md.550) halinde sermaye taahhiit olunmamr$ ve kar$rllF tamamen
6denmemigken, taahhi.it edilmi$ ve ddenmi$ gibi giisterenler ile kusurlu Banka
yetkililerinin miiteselsilefl zarar sorumlulugu ile sermaye taahhiidiinde bulunanlarrn
iideme yetersizligini bilen ve onay verenlerin borcun ddenmemesinden dogan zarar
sorumlulugu, ayni sermaye veya devralmacak i;letmeye iligkin de[er bigilmesinde
yolsuzluk (TTK md.55l) yaprlmasr halinde ayni sermayeye deEer bigilirken emsaline
oranla yiiksek fiyat biqenler, i$letme veya aynrn nitelifini ve durumunu farkl gosterenler
veya bafka bir qekilde yolsuzluk yapanlarrn zarar sorumlulugu ve kurucular, ydnetim
kurulu iiyeleri, yiineticiler ve tasfiye memurlannrn kanundan veya esas sOzle$meden
doEan yiikiimliiliiklerini ihlal ettikleri taktirde Banka alacakllanna karqr dolan zarar
sorumlulugunu talep etmek (TTK 553) ve kanuni gdrevlerini yerine getimesinde kusurlu
hareket ettikleri taktirde Banka denetqilerinden Banka alacaklllanna ka4r verdikleri zarar
sorumlulugunu (TTK 554) talep etmek,

-

Ortakhk alacakllsl slfatlarmdan dolayl, ortakl* esas sermayesinin azaltllmasl halinde,
alacaklaflnrn ddenmesini veya teminat gttsterilmesini talep etrnek (TTK 474),

-

Uzun siireden beri ortakllgrn kanunen gerekli organlarmdan birinin mevcut olmamasl
veya genel kurulun toplanmamasr hallerinde durumun diizeltilmesini talep etmek; aksi
taktirde "ortakhgm feshi" iqin mahkemeye baqvurmak (TTK md.530),

-

Sermayenin kaybr ve borca batrklk halinde yeni nakit sermaye konulmasr dahil nesnel ve

gergek kaynaklan ve dnlemle giisteren bir iyileqtime projesini mahkemeye sunarak
iflasm eltelenmesini istemek (TTK md. 377),
ugrayan Bankanrn iflasl halinde pa) sahiplerinin !e alacakllann istemleri rflas
(TTK md-556),

ince iine siirtlmedigi taktirde, tazminat davasr aqmak

y sahi
le

\iir,lrlij(

-

sorumluluk yiiklemesi durumunda Banka alacakhlan bu kilileri, Bankanrn
yiikiimlendirildigi tutarda Banka borgla igin dogrudan takip etmek (TTK md.395),
$irketin iflasl haliflde ydnetim kurulundan son tig yllda sebepsiz zenginleqme ile elde
edilen kazanglarrn iadesini talep etmek (TTK md.513),

-

Alacakllar, hakimiyetin kdtilye kullanllmasr durumunda, $irket iflas etmemi$ olsa bile,
$irketin zarannm tirkete iidenmesini istemek (TTK md.202),

-

$irketin sona ermesi ve tasfiyesi durumunda alacakhlar alacaklannr tasfiye memurlanna
bildirmek (TTK md.541) haklanna sahiptir.

4.7.
Nominal faiz oranr ve iidenecek faize ilitkin elaslar:
a) Borqlanma aracmm yadesi ve itfa planr ile itfa siirecine iliqkin esaslar:
iskontolu olarak ihrag edilecek 175 (yiiz yetmi$ beq) gi.in vadeli bonolarrn faizi bir defada ve
vade sonunda anapara ile birlikte tidenecektir.
Talep toplamanrn ilk giinti olan 01.06.2015 tarihinden i,nce (29.05.2015 tarihinde), ihracm l.
G6zlem Periyodu sonucunda hesaplanan basit ve bileqik faiz oranlarl ve val6r tarihindeki fiyatl
ilan edilecektir. Aflcak bu fiyat kesin fiyat olmayacabilecekir. Kesin fiyatrn nasrl belirlenece[i
it bu dokiimanrn 4.11. maddesinde detayh olarak a9rklanml$trr.
Vade Baslansrc Tarihi

b)

Kupon iideme
tarihlerii

ta hleri ile faizi[

05.06.2015
27 -t | -?015

ne zaman ddenmeye ba$lanacaEr, son

aideme

Sermaye Piyasasl Kurulu'nun Il-31.1 sayrh Borglanma Araglarr Teblili'nde belirtilen esaslara
uygun olarak iskontolu olarak ihrag edilecek bonolar iQin, kupon ddemesi olmakslzln anaparasr
ve faizi vade bitiminde bir seferde ridenecekir.

c)

Faizin ye anaparatrln zamaD atrml:

2038 SayL Kanun hiikiimleri gerqevesinde, bonola n kanuri mazeret bulunmakstln 5 ylllk
zaman a$rmrna ugramrg olan faiz iidemeleri ile l0 yrlhk zaman aqrmlna uglamrt bono bedelleri,
sdz konusu siireler igerisinde tahsil edilmediEi takdirde devlete intikal eder.

d)

Faizin deliqken olmasr durumunda, dayandrEr giisterge faiz oranl ile buna
d.yanrlarak hangi yiintemle hesaplanacaEll

Bonolar, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-31.1 saylh Borclanma Araqlan Tebligi uyarmca
iskontolu olamk ihrag edilecek olup, de[igken faiz uygulanmayacaktrr.

e)

Giisterge faiz oranrnr[ gegmit ve gelecek performansmrn ve deEitkenliEinin nereden

takip edilebileceli:
Giisterge faiz oranrnrn hesaplanmasrnda kullanllan T.C. Hazine Miistegarlgr tarafindan ihrag
edilmi$ DiBs'lerin gegmiq piyasa performanslarr. Borsa istanbul'un her i5 giinii yayrmladr[r
Borglanma Araglarr Piyasasr Giinliik Biilteni'nden ve Reuters, Bloomberg, Matrix gibi veri
saglayrcllanndan takip edilebilir.
Gdsterge faiz oranmrn gelecek performansmr veya deliqkenlilini takip etmeye yiinelik bir arag

S'lerin faizleri; biiyiime, sanayi iiretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin
T.C. Merkez Bankasl'nm politikalarmdan
lan talebin arknasl durumunda
piyasa fiy
yi.ikselir.
unda piyasa fiyatl dii$er
uduriiiii:,tlrEh

io**t*

ri

f)

Giisterge faizi olumsuz etkileyebilecek olaganistii unsurlar ve faize

ilitkin diizeltme

kurallan:
T.C. Hazine MiisteFrhEr tarafindan ihrag edilen DiBs'lerin faizleri, biiyiime, sanayi iiretimi,
enflasyon gibi ekonomik verilerin yanr srra T.C. Hazine Miiste$arhgr ve T.C. Merkez
Bankasr'nrn politikalarmdan dogrudan etkilenmektedir.
Hesaplamanm yaprldrgl tarih itibanyla iskontolu bono gtisterge faizlerinin hesaplanmasrna
konu olan DiBS'le n i$lem gordi.igii Borsa istanbul Borqlanma Araqlafl Piyasasr Kesin ALmSatrm Pazan'rda resmi tatil velveya genel olarak piyasayr e&ileyebilecek olagan ve olaganiistii
kosullar nedeniyle (resmi tatil, deprem, olaganiistii hal vb.) piyasa kapatma aksakhklannrn
yasanmasr dummunda geriye ddniik olarak Borsa istanbul Borglanma Araglarr Piyasasr Kesin
ALm Satrm Pazarr'nda ilgili DiBs'lerin i$lem gdrdiigii en son 2 (iki) i$ gtnijnde olulan yrlhk
bilegik faizleri kullanrlarak Banka tarafindan hesaplama yaprlacakrr.

g)

Giisterge faizin kullanllmasr sureliyle bulutracak faiz oratrrnrn kim tarafrndatr
hesaplanacaEri

Giisterge faiz oranr hesaplamasr TURKIYE HALK BANKASI A.$. ve HALK YATINM
MENKUL DEdERLER A.g. tarafindan yaprlacaktr.

h)

Faiz oranrnln belirlenmesinde esas ahnacak tilgiitiin ortada[ kalkmasr halinde
yaprlacak iflemler:

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

i)

Faiz tidemesinin tiirev bir losmrnrn olmasl durumunda, yatrnmrn dderinin dayanak
aracm deEerinde[, iizellikle risklerin agrk bir gekilde ortaya qrktrEr durumlarda
nasrl etkilendiEi hakkmda bilgi:

YOKTUR.

4.8.

ihraqgrnrn ya da yatrnmcmm talebine baBll olarak erken itfanrn sdz konusu
olmasr durumunda erkeD itfa kosullarr hakkrnda bilgi:

YOKTI ]R

4,9.

KNmi itfanrn siiz konusu olmasr durumunda krsmi itfa kogullarr hakkmda bilgi:

YOKTUR.

4.10.

Borclanma.racLrma kardan pay verilip verilmeyeceEi haklotrda bilgi:

YOKTUR.

4.11.
175

Halka arz edilecek borClanma araelannrn
nas hesaplandrEr hakkrnda bilgil

yrllk getiri oranl ve getiri

oratrrnrtr

Giin Vadeli Bono:

Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri: Il-31.1, "Borglanma Araglan Tebligi"nde belirtilen esaslara
uygun olarak, giisterge faiz oranr hesaplamasr agafrdaki qekilde olacakrr:

Gd
(en

ortl
noi

Bile$ik

Faiz

Oranmrn hesaplanmaslnda

dogrusal

yakrnsama

lasyon) modeli kullanrlacaktrr. Enterpolasyon ydntemi uyannca, iki
bileqik fgi
n dotsunun bononun vade giiniine karglllk
edilecek o
biletik faiz oranr hesaplanrr.
Ii',lliB,

L**t*

175 giin vadeli bononun bilegik faiz oranrmn belirlenmesinde baz allnacak Devlet
iq Borglanma Senetled (DiBS);

- 18.11.2015 itfa tarihli TRT181115Tl8 tanrml ve

ll.

16.12.2015 itfa tarihli TRTl61215T19 tanmh krymetlerdir.

Soz konusu DiBS'ler igin 28 - 29 Mayrs 2015 tarihlerindeki 2 (iki) giinliik gtizlem
periyodu (1. Giizlem Periyodu) ve I - 2 - 3 Haziran 2015 tarihlerinde 3 (ii9) giinliik

g6zlem periyodu (2. Ciizlem Periyodu) siiresince her bir giizlem periyodu igin
Borsa istanbul Borglanma Araglan Piyasasl, Kesin Allm Satrm Pazan'nda
gergekleler iflem hacmi agrrlkh ortalama bileSik faizleri dikkate alnarak
hesaplamalar yaprlacaktrr. Yaprlan bu iki hesaplamaya giire elde edilen giisterge

bileqik faiz oranlaflndan yiiksek olanr bonolann nihai faiz

oranmln

hesaplamalannda kullanrlacakhr.

[1.

Bononun ihrag tarihi ile vadesi arasrndaki giin sayrsl olan I75 giine denk gelen
giisterge bilefik faiz oranr, segilen iki DIBS igin g6zlem periyodu siiresince
gergeklegen iglem hacmi agrrllkl ortalama bileqik faizlerinin aritmetik ortalamalan
ve 05.06.2015 tarihi itibarryla vadeye kalan giin sayrlau veri olarak kullaflllarak,
yaprlacak dogrusal yaklnsama (enterpolasyon) ydntemiyle belirlenecektir.
Hesaplamalarda kullanllacak DiBs'lerin en az bir giin itlem gormesi yeterli
olmakla birlikte iqlem gormemesi durumunda iqlem Biiren en yakrn vadeli DiBS in
bilegik faiz bilgileri hesaplamalarda dikkate almacaktrr.
Bono vade Pnn savu,

BV

Vad.sidaha k,qaolan DiBs'in ortalama vrlhkbilesik f,izi

tl

Vadesi daha uzun olan DiBS'in onalama yr lhk bilesik faizi

t2

Vadesi

dahakrsaol DlBS'in

VKI

vadeve kalan snn sav6r

VK2

Vadesi daha uzun olan DiBS'in vadere kalan siin sayNr

Gijsterge Biletik Faiz =

rl

+ (((r2 - rl y( VK2

- VKI )*(Bv - vKl

)

getiri oranr %o0,50 (elli baz puan)
luvarlayarak bono bilegik faiz oranr

Gosterge Bilegik Faiz Oranrna, Halkbank ek

eklenerek ve virgiilden soffa
belirlenir.

iki

haneye

Gdsterge Bilerik Faiz Oranr

GFO

Halkbank Ek cetiri oranr

s

Bono Bilerik Faiz Oran,

BBO

BBO=GFO+S
Bono Bilegik Faiz oranrndan; bono yrlhk basit faiz oranr hesaplanrr.
Bono Bilefik Faiz Oranr

RBO

""

Vadeye Kalan Giin Saylsr

I

Bono Basit Faiz Oran, %

BBB

BBB =((r +BBO)"(r/36s

)

-1)* (365/T)

Pay. dainiiitiiriilebilir tqhvillere iliqkin 6zel hiikiimler:

iu,.,",,,"
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nu
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,,y :1;,iffi*srN

4.14.

Borglanma aracr sahiplerinin temsil edilmesine ve bu temsilin hangi organlar
vasrtasryla yaprldrEr ile ilgili mevzuat hiikiimleri haklonda bilgi:

6012 Sayrh Tiirk Ticaret Kanunu uyannca bono sahipleri, pay sahiplerinin paya bagh olarak
sahip olduklarr temsil haklanna sahip degildir. Genel kurulda oy kullanma haklan
bu lunmamakadr.

ilitkir yetkili organ kararlan:
13.01.2015 tarih ve l/l say r Ydnetim Kurulu kara geregince, Bankamzca Tiirk

4.15.

Borqlanma aracl ihraclna

Lirasl
cinsinden 4.000.000.000.-TL (dort milyar Ttirk Lirasr) tutara kadar farkh tiir ve vadelerde bir
veya birden fazla defada },llrt iginde halka arz edilerek velveya tahsisli olarak veya nitelikli
yatrnmcrlara satlt yoluyla bono ve/veya tahvil ihrag edilmesi, planlanan bono ve/veya tahvil
ihraglannrn vadesinin be$ yrl aqmayacak gekilde belirlenmesi, yine ihraq tuta nrn, piyasa
kosullanna baEL olamk iskontolu velveya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya degi$ken
kuponlu olarak ihrag edilmesi, faiz ommnm tespiti, dagrtrm ve tahsisat esaslan da dahil olmak
iizere, ihraglarla ilgili tiim gart ve hiikiimlerin belirlenmesi ve bu kapsamda ihraqlara aracrhk
edecek ilgili aracl kurumun tespiti ve sdz konusu ihraqlar kapsammda Sermaye Piyasasl Kurulu
ve diger merciler nezdinde gerekli balvurularm yaprlmasr ve ihraglarla ilgili diler tiim hususlar
igin Yirnetim Kurulu tarafindan Genel Miidiirliige yetki verilmesi kararl allnmrqtlr.
Yukarrda belirtilen yetkilendirmeye istinaden Genel Miidi.irliik, 20.01.2015 tarih ve l/l I sayllr
karar ile kendisine tanmmrt bu yetkiyi Hazine Yiinetimi Cenel Miidiir Yardrmcrhgr'na
devretmiq bulunmaktadrr.
4.16.

Halka arz edilecek borqlatrma aracr iizerinde, borglaoma aracrDrn devir ve
tedaviiliinii kN laylq veya borQlaDma aracrnr alanlarln haklarrnr
kullanmasrna engel olacak kayrtlarrn bulunup bulunmadrgma iliEkin bilgi:

YOKTUR,

5.

HALKA ARZA iLi$KiN HUSUSLAR

5.1.

Halka arzln kotullarl halka arza ililkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve
halka arza katrlmak iqitr yaprlmasr gerekenler

5.1.1.

Halka

anfi tabi olduEu kogullar:
IiALK BANKASI 54ll Sayrh Bankacrlk Kanunu Hiiktimleri uyannca faaliyet giistemekte
olup, alnl kanun hiikiimleri uyannca Bankacllk Di.izenleme ve Denetleme Kurumu'nun
(BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'nrn 30.09.2010 tarih ve 3875 sayrh karan ile
bankalann TL cinsinden borglanma aracr ihrag etmesine izin verilmi$ir. Banka'nh borylanma

aracr ihracrna iliakin BDDK.. giirii$iine ihragcr Bilgi Ddkiimanrnrn 'II. DiCER
LURUMLARDAII ALINAN GORU$ \'E ONAYLAR" bitliimiinde yer verilmi$tir.

5.1.2.

Halka arz edilen borclatrma araclannrn tutarr:

ihrag edilecek 175 giin vadeli bononun nominal tuta 750.000.000.-Tl'dir. Soz konusu
borglanma arasma fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutan 1 .000.000.000.-TL
nominal degere kadar

arttl labilecektir.

Halk. arz siiresi ile halka arza kat
Hal

rm hakklnda

bilgi

arz siiresi ve tahmitri halka arz takvimi:
iiQ) i$ giinti siire ile halka arz edilecektir.

iran 2015

ru yerleri

t.)

r"i

r(S

5{lts '-

Ye satN

qekli:

San$, Halk Yatrnm Menkul DeEerler A.$. (Halk Yahnm) ve acentesi srfaayla Halkbank
tarafindan talep toplama yiintemi kullamlarak gerlekleqtirilecektir. Halka arzda bono satm
almak isteyefi tiim yatlnmcllann; halka arz siiresi iginde ve i$bu Sermaye Piyasasr Aracr
notunda belirtilen ba$vuru yerlerine miiracaat ederek "Talep Formu"nu doldurmala ve satln
alacaklafl bononun bedellerini iqbu Sermaye Piyasasl Aracl notunun 5.1.6. maddesine gdre
yatlrmalan gerekmektedir.

Yatrnmcrlar, Talep Formu'nda talep ettikleri bono miktaflnr nominal (adet) olarak
belirteceklerdir.
Talepte bulunacak yatmmcrlar. asaErda belirtilen beleeleri talep formlanna ekleveceklerdir:

-

Gergek Kigi Yatrrrmcrlar: Kimlik (niifus ctizdanl veya siiriicii belgesi veya pasapofi)
fotokopisi

-

Tiizel Ki$i Yatlrrmcrlar: imza sirkiilerinin notei tasdikli timefi, kuruluq gazetesi, vergi
levhasr ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi

Gerekli giivenlik dnlemlerinin alnmasl ko$ulu ile altematif dagrtlm kanallanndan yaprlan
bagvurularda yatrnmcrlar, talep formunu elektronik ortamda doldurarak imzalayacaklardrr.
Talep formlan elektronik ortamda saklanacaktlr.
Bawuru Yerleri:
Bonolann halka arzrna .Y!LiCi--B

jIgJ!91--Yq!I

kategorisirden katrlmak isteyen

yatrnmcllar,

HALK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.
Halide Edip Adrvar Mah.
Dariilaceze Cad. No:20 Kat:4-5
34382 Si$li-istanbul
Tel: +90 (212) 314 81 8l Faks: +90 (212) 221 31 81
merkez adresi, Halk Yatrnm'rn tiim iubeleri ve intemet adresi (www.halkyatirim.com.tr) ile
Halk Yatrnm'm acentesi olan TURKiYE HALK BANKASI A.$.'nin tiim tubeleri ile
Halkbank intemet bankacrllF (www.halkbank.com.tr) ve 444 42 55 no'lu telefon aracrllr ile
talepte bulunmak igin bagvurabilirler.
Kurumsal Yatlnmcllar sadece Halk Yatrlm aracrllryla bagvuruda bulunabileceklerdir.

Halk Yatnm Menkul Degerler A.$. ve Tiirkiye Halk Bankasr A.$. nakden cideme veya blokaj
yolu ile talep toplayacaklardr.
Nakdetr 6deme Ydntemi ile Odeme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri:
Tnm Tiirkiye Halk Bankasr A.$. $ubeleri ve tiim Halk Yatrnm Menkul DeEerler A.S. subeleri

Krymet Blokesi Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri:

Halk Yatnm ve Halkbank'rn tiim qubeleri ile Halkbank intemet
(wrvw.halkbank.com.tr)

Diiviz Blokesi Yaitrtemi

ik

6deme Kabul Edecek Balvuru Yerleri:

Halkbank'm tiim tubeleri ile Halkbank intemet bankacrLgr (www.halkbank.com.tr),
Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Baqvuru Yerlefi:
le
e

iid

ArJt

,").

bankaclhgl

Kargrlanmayan taleplerden dolayr olugan iade bedelleri ile nominal ile kesin fiyat araslndaki

fark nedeniyle olu$acak iad€ bedelleri ile hak kazandrklarr nema tutan ile birlikte daErtrm
listesinin Halkbank tarafindan onaylanarak kesinle$tigi giinden itibaren en geg iki i$ giinii
igerisinde, Halk Yatlnm ve Halkbank tarafrndan kendi merkez ve qubelerinde yatrnmcrlara iade
edilecektir.

5.1.5.

Talep edilebilecek asgari ye/veya azami miktarlar hakkDda bilgi:

Bononun birim nominal deEeri I.00-TL'dir. Minimum talep mikarr 100.00-TL nominal deEerli
olacaLlrr. Minimum talep miktanndan sonraki talep arallklannln 1.00-TL nominal degerde ve

katlan qeklinde olmasr $arttrr. Talep edilebilecek azami bono miktan hakkmda herhangi bii
srnlrlamada bulunulmamrstrr.

5.1.6.

Borglanma aracl almak igin bagvuru yapllacak yerler ile borglanma aracr
bedellerinin iidenme yeri ve ;ekli ile teslim siiresi de dahil borglanma
amclarmm teslimine iliqkin bilgi:

a)

Bagvuru yap ac.k yerler ile borglanm. ar.cr bedelleriniD ddenme yeri ve
teklire ili$kin bilgi:
Yurt iqi Bireysel Yatrrrmcrlar:
Yurt i9i Bireysel Yatlnmcrlar a$agrda belirtilen Nakden Odeme. Krymel Blokesi Ydntemiyle
Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Yitntemiyle Talepte Bulunma veya Ddviz Blokesi
Yiintemi ile Talepte Bulunma seqeneklerinden bir tanesini segerek talepte bulunabilirler.

A.

Nakden 6deme: Yurt i9i Bireysel Yatnmcrlar talep eftikleri bonolara iliqkin parasal
(')
tutan nakden yatlracaklardrr. Nominal bedel iizerinden irdeme yaprlacaktr. Nakden
6deme Yurt igi Bireysel Yatrrrmcrlar'rn talepte bulunduklan kurumlardaki (Halkbank,
Halk Yatrnm) TL vadesiz ve TL yatmm hesaplanndan tahsilat yaprlarak
gercekleqtirilecektir. Nakit iidemede bulunan Yurt igi Bireysel Yahnmcrlann yahrdrklan
tutar bonolann hesaplanna virman edilecegi ta he kadar talepte bulunduklan kunrmlarrn
(Halkbank, Halk Yatrnm) cari faiz oranlanndan repoda degerlendirilmek suretiyle
nemalandrnlacaktrr. Halkbank ve Halk Yatlnm'ln genel uygulamalan gerqevesinde,
yatflmcrlar tarafindan nakit talepte bulunulan tutara g6re sdz konusu tutarlann
nemalandnlmasmda esas alhacak repo oranlan degisiklik gdsterebilecektir.

(')

)denmesi gereken bedel: Bonolann satqt hominal bedel zerintlen yap acahr. Bu
nedenle naden ddemeler veya bloke ydnte ile yaplan odemelerdeh blokaj miharlart
ile ddenmesi gercken bedeller talep edilen nominal bedel iketinden beli enmehedir.

B.

ile Talepte Bulutrma: Yun lgi Bireysel Yatrnmcrlar
kendilerine ait yatrrrm hesaplannda mevcut olan Likit Fon. B Tipi Krsa Vadeli Tahvil ve
Bono Fonu. TL DIBS. ve Halkbank Bonosu'ndan sadece tek bir krimeti secerek teminat
e6stermek sureti ile bono talep edebileceklerdir. Bono talep bedeli karfrlgnda almacak
blokaj tutarlarr aqagrda giisterilen $ekilde hesaplanacaktr.
Krvmet Blokesi Ytintemi

6denmesi Gereken Bedel: Talep edilen nomin.l deEerdir.

Likit Fon Blokajr:
TR

Odenmesi gereken bedel / %100
Krsa vadeli Tshyil ve Bono Fonu Blokair: Odenmesi gereken bedel / o%100
bedel / 9/095
1510
5l? ISIN Kodlu Bono Blokajla : Odenmesi

gereken

l%

1(S

i5$os

-

Likit fonun ve B tipi klsa vadeli tahvil ve bono fonunun o giin igin fon

kurucusu

tarafindan agrklanan ahq fiyatr,

-

TL DiBs'lerde ve Halkbank Bonosunda talep verilmesi esnasrnda Halkbank aracrh[ryla
bagvuruda bulunan yatlnmcllar igin Halkbank'm anllk agrkladrlr geri alm fiyatl dikkate
aLnacaktrr

-

TL DiBs'lerde ve Halkbank Bonosu talep ve lmesi esnaslnda Halk Yatlnm aracrllgryla
bagvuruda bulunan yatrrmcrlar igin blokaj tarihinden dnce Borsa istanbul Borglanma
Araglan Piyasasr Kesin Allm Satlm Pazan'nda olu$an son i$giinii agrrlkl ortalama fiyatr
dikkate alrnacaktrr.

Teminat gdste len klymetlerin bozdurulmasrnda Halk Yatrrrm, Borsa istanbul Borglanma
Araglarr Piyasasr Kesin Ahm Satlm Pazan'nda olu$an anhk cari piyasa fiyatrnr, Halkbank ise
anhk gdsterge fiyatr kullanacaktrr. ilgili klymetlerde piyasada fiyat olu$mamasl durumunda
Halkbank ve Halk Yatnm tarafindan ilgili giinde agrklanan gdsterge aL$ fiyatr dikkate
almacaktlr.
Teminat tutarlarmm hesaplanmasrnda, kullanrlan menkul klymetin asgari adet, adet katlan ve
birim tutarlan dikkate allnarak, teminat gdsterilen menkul krymet adedi asgari adedin altrnda
kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul kr),rnet iqin belirtilen katlann dlglnda bir adet
olulmayacak Sekilde yukan ),uvarlama yaprlabilecekir.

i.

Sabit Yiintem:

Dagrtrm listelerinin onaylanarak agrklandl$ iqgiinti, bu ydntemj tercih eden yatrnmcrlann
dagrtrm listesine girre almayr hak ettikleri bonolann bedelleri, yatrlmcllann tercihlerine girre
bloke edilen TL DiBs'leri, bonolarr, likit fonlarr veya krsa vadeli tahvil ve bono fonlan re'sen
bozdurularak 6denecektir.

ii.

De{i;ken Yiintem:

DaErtrm listelerinin onaylanarak aglklandlEr giin, bu ydntemi tercih eden yatlflmcrlarln daErtlm

listesine gdre almayr hak eftikleri iskontolu bonolarrn bedelleri,05.06.2015 tarihinde saat
12.00'ye kadar nakden tideme yapmamalan halinde, tercihlerine giire bloke edilen TL
DiBS'ler, bonolar, likit fonlafl veya krsa vadeli tahvil ve bono fonlan bozdurularak
ddenecektir.

Yatlnmcrlann talep ettikleri iskontolu bono bedellerine kargrhk gelen tutan ,ukanda belirtilen
siire iginde nakden ijdemeleri durumunda, blokaja alnan menkul klymetler iizerindeki bloke

ay giin kaldrrh.
C. Diiviz Blokesi

Yiintemivle Talepte Bulunma: Yun

igi

Bireysel Yatrnmcrlar

hesaplarrnda mevcut olan Tiirkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasfnca ahm-satlm konusu
yaprlan konvertible d6vizleri teminat gdstermek su.etiyle bono talep edebileceklerdir.

Bono talep bedeli karllLgmda almacak diiviz blokaj tutarlafl asagrda gdstedlen ;ekilde
hesaplanacaktrr.

Odenmesi Gereken Bedel: Talep edilen nominal degerdir.

Blokajr: odenmesi gereken bedel / %90
isleminde. Halkbank'rn sdz konusu yabancr para iQin
Giqe

islem anrnda

geQerli

i.

Sabit Ytintem:

DaErtrm listelerinin onaylanarak agrklandrgr itgiinii, bu ydntemi tercih edefl yatrnmcrlarrn
daErtrm listesine giire almayl hak ettikleri iskontolu bonolann bedelleri, yatlnmcllarm bloke
edilen d6vizled re'sen, Halkbank'rn cari kurundan bozdurularak ddenecektir.

ii.

DeEigken Yaintem:

DaErtrm listelerinin onaylanarak atklandlgr giin, bu yiintemi tercih eden yattnmcllann dagltlm
listesine giire almayr hak ettikleri bonolann bedelleri, yatrnmcrlann 05.06.2015 tarihinde saat
12.00'ye kadar flakder 6deme yapmamalan halinde, bloke edilen diiviz bozdurularak

iidenecektir.

Yatnmcrlann talep ettikleri bonolann bedellerine kar lk gelen tutan )ukanda belirtilen siire
iginde tamamen nakden ddemeleri durumunda, blokaja ahnan diivizler iizerindeki bloke aynr
giin tamamen kaldmhr. Yatrnmcrlann talep ettikleri bonolarm bedellerine kartrhk gelen tutan
lukarrda belirtilen siire iQinde klsmen nakit olarak ddemeleri durumunda, blokaja allnan
ddvizler iizerindeki bloke a].nr giin ijdenen nakit tutar kadar kaldlflllr.

D.

Vadeli Mevduat Blokesi Yiiptemiyle Talepte Bulunma:

Yurtiqi Bireysel Yatl mc ar Halkbank nezdindeki TL vadeli mevduatlarrnl teminat gdstermek
suretiyle bono talep edebileceklerdir.

Halkbank uygulamasmda TL vadeli mevduatlan teminat gdstermek suretiyle talepte bulunma,
sadece bono ihraQ tarihiyle (05.06.2015) talebe konu edilecek TL vadeli mevduatlann vade
sonunun aynt gtine (05.06.2015) gelmesi durumunda miimkiin olabilecektir. Bu nedenle
mevduatln vadeden dnce bozulmasl ve birikmi$ faizin kaybr sdz konusu olmayacaktrr. Bloke
edilen vadeli mevduat otomatik olarak temdit edilecektir.

Bono talep bedeli karqrhfrnda almacak blokaj tutarlafl a$agrda gosterilen tekilde
hesaplanacaktrr:

TL Vadeli Mevduat Blokajr: Odenmesi

gereken bedel / %100

Odenmesi Gereken Bedel: Talep edilen nominal degerdir.
Bu halka arzda vadeli mevduatlarrn bozdurulmasl degi$ken yiinteme gdre yaprlacaktr.
DeEigken Yiintem:

Vade baqlangrq tarihinde, bu ydntemi tercih eden yatrnmcrlann dagrtrm listesine giire almayl
hak ettikleri bonolann bedellerini saat 12.00'a kadar nakden ddeme yapmamalan halinde, bloke
edilen vadeli mevduat bozdurularak tidenecektir.

Yatnmcrlann talep ettikleri bono bedellerine kar$rlrk gelen tutafl )lkarrda belirtilen siire iqinde
nakden ddemeleri durumunda blokaja alnan vadeli mevduat iizerindeki bloke ayrr giin
kaldrrrlrr.
Halka arzedilecek borglanma araqlannm bedelleri agalrdaki iizel hesaba yatrrlacaktrr:
Hesap Sahibi: Tiirkiye Halk Bankasr A.$. olup, hesap bilgileri aSagrdadrr.
Tiirkiye Halk Bankasr A.S.

Tica $ube (454)
IBAN :,R02 000 1 2009 4540 00t0 0002
Sahpazafl

4'7
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Yat lmcrlar'ln
llatr crlar

in talep

formu

Kurumsal Yatrrrmcrlar almaya hak kazandrklan iskontolu bono bedellerini dagrtrm listelerinin
onaylanmasrndan sonra 05.06.2015 tarihinde saat 12.00'ye kadar ddeyeceklerdir.
Kurumsal Yatnmcrlar'rn iskontolu bono bedellerinin ddenmemesi ile ilgili risk Halk Yatrrm'a
aiftir. Halk Yahnm talepte bulunan Kurumsal Yatrnmcr'nrn talebini kabul edip etmemekte
serbest olacaktr.

Dagrtrm soffasmda Kurumsal Yatrflmcrlann talep ettikleri nominale kar$rllk gelecek bono
nominali dagrtrm listesinin Halkbank tarafindan onaylanmasl ardlndan bildirilecektir.
Kurumsal Yatlrlmcllar dagltrm listelerinin onaylanmasmdan sonra almaya hak kazandrklarr
iskontolu bono bedellerini irdemekten imtina edemezler.
Halka arzedilecek borglanma araglanrun bedelleri apgldaki 6zel hesaba yatrrrlacaLlrr:
Hesap Sahibi: Tiirkiye Halk Bankasr A.g. olup, hesap bilgileri a9alrdadrr.

Ttirkiye Halk Bankasr A.$.
Sahpazan Ticari $ube (454)
IBAN: TR02 0001 2009 4s40 0010 0002 47

b)

Borqlanms arlglanutn teslimitre iliikin bilgi:

Halka arz edilecek borqlanma araglan, sahtm tamamlanmasrnr miiteakip Sermaye Piyasas,
Mevzuatr Qergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazlnda kayden izlenecektir.

5.1.7. Ihlka arz sonuglannrn rle Sekilde kamuya

duyurulacaEr hakkmda bilgi:

Halka arz sonuglarr, Kurulun sermaye piyasasr araglannm satlqma iligkin diizenlemelerinde yer
alan esaslar gergevesinde daErtrm listesinin kesinlegtigi giinii takip eden iki it gi.inti igerisinde
Kurul'un itzel durumlann kamuya agrklanmasma iligkin diizenlemeleri uyannca kamuya
duyurulur.

5,1,8,

Borqlanma araclannrn iin ahm haklan, bu haklarrn devredilebilirliEi ve iin
allm haklarrnrn kullanrlmamasr durumuDda bu haklarrn akibeti haklonda
bilgi:

YOKTUR.

5,2,
5.2.1.

DaErtrm ve tahsis planr
Satrgrn birden fazla iilkede aynl anda yaprldEr durumlarda, bu iilkelerden
birine belli bir oranda tahsisat yaprlmr;sa buna iligkin bilgi ile her bir kategori
bazrnda halka arzda yatrrrmcrlara tahsis ve daErtlm esaslarr hakkmda bilgi:

YOKTUR.

5.2.2.

Halka arzda yatrrrmc ara tahsis ve daErtrm esaslan hakkrnda bilgi:

Tahsisat Gruplarr
Bonolann halka arzma iligkin olarak yatrnmcrlar a9alrdaki gibi iig gruba aynlmr;lardr:

a.

Yurt iqi Bireysel Yahrrmcrlar:

Yurt drsrnda i;gi, serbest meslek ve miistakil iq sahipleri dahil Tiirkiye'de ikametgah sahibi
ve tiizel kiiiler ile yerleqmek niyeti ile bir takvim yrlr igerisinde Tiirkiye de devamh 180
oturanlan ('
rymetini Koruma 32 Saylh Karar") ve Kuzey Krbrrs
Cum
mn da
iizere agaglda tanlmlanan Yurt i9i Kurumsal
attnmcrlar
Yurt D
[ryatrrr llar drornda kalan tiim gergek ve tiizel kigilerdir.
Bu
fnts{ji; I (yiiz) TL nominal parasal tutarda
bu

:,

) :;"\:'..,

er de bu kategoriden tale

\\\c

,rt-t- (r
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lunabi

b.

Yurt igi Kurumsal Yatrnmcrlar:

Yurt iginden baqvuracak kurumsal yatrnmcllar, Yatrrrm Fonlan,6zel Emeklilik Fonlarr,
Menkul Krymetler Yatrnm Ortakhkla , Risk Sermayesi Yatlflm Ortaklklan, Gayrimenkul
Yatrnm Ortakllklan. Aracr Kurumlar, Bankalar, Sigorta $irketleri, Portftjy Ydnetim $irketleri,
ipotek Finansma Kuruluqlan, Emekli ve Yardrm Sandrklarr, Vakrflar ile 17.07.1964 tarihli ve
506 Sayrll Sosyal Sigortalar Kanunu Gegici 20. maddesi uya nca kurulmu$ olan Sandlklar,
Kamuya Yararh Demeklerdir.

Bu

kategorideki yatrnmcrlar asgari 1.000.-TL nominal parasal tutarda

talepte

bulunabileceklerdir.

c.

Yurt

DrSr

Kurumsal Yatrrrmcrlar

Yurt drtrndan ba$vuracak kurumsal yatrnmcllar, Tiirk Parasl Krymetini Koruma Hakknda 32
Sayrh Karar'la tanrmlanan drqarrda yerlegik olan, Yatrflm Fonlan, Emeklilik Fonlan, Yatlnm
Ortakhklan, Aracr Kurumlar, Bankalar, Sigorta $irketleri, Portftiy Yijnetim $irketleri, ipotek
FinaNmanl Kuruluslan, Emekli ve Yardlm Sand*la , Vakrflar ile sermaye piyasasr araqlannrn
ihraq larihi itibari ile en az I milyon TL tutannda Tiirk ve /veya yabancl para ve sernaye
pilasasr aracrna sahip olan tiizel kiqilerdir.

Bonolar, Tiirk mevzuatr uyarrnca, BiA$'da i$lem gdrecek gekilde ihrag edildilinden dolayr,
)urt dr$rndan ba$vuracak olan kurumsal yatrnmcllar bonolafl Ti.irkiye'de satrn alacaklardlr.

Bu

kategorideki yatrnmcllar asgari 1.000

TL

nominal parasal tutarda

talepte

bulunabileceklerdir.
Tahsisat Esaslan
Halka arz edilecek 175 giin vadeli 750-000.000.-TL (ilave talep gelmesi durumunda satr$ tutan
1.000.000.000-TL nominal bedele kadar grkarrlacakrr.) nominal deferli bonolann o/o50'lik

krsmr Yurt iqi Bireysel Yatlnmcllara, oZ45'i Yun i9i Kurumsal Yatlnmcrlara ve o/o5'i Yurt DDr

Kurumsal Yatlnmcllara tahsis edilecektir.
[9 bu Sermaye Piyasasr Aracr Notunda ilan edilen tahsisat oranlan talep toplama neticesinde
Halk Yahrrm'rn tinerisi ve Banka'nrn onayr ile a;alrda belirtilen kogullar dahilinde
deEi$irilebilecektir.

Buna giire talep toplama siiresi sonunda, belirli bir yatrflmcr grubuna tahsis edilen tutan
kargrlayacak kadar talep gelmemesi durumunda, o gruba ait tahsisatrn kargrlanmayan ksrmr
Banka onayr ile diler yatrnmcl grubuna se.bestge aktanlabilir.
Talep toplama siiresinin sonunda, belirli bir yatmmcr grubuna tahsis edilen tuta kargrlayacak
kadar talep gelmit olsa dahi, tahsisat orMlan arasrnda yatlnmcrlara Kurul'un sermaye piyasasr

araglarrnrn satrtrna iligkin diizenlemelerinde yer alan hiikiimlere giire; yukanda belirtilen
herhangi bir yatr mcr grubu i9in %20'den fazla azaltllmamak kaydryla tahsis edilen tutar
azalxlabilir ve diger bir gubur/gruplann tahsis tutanna ilave edilebilir. Bu iqlem Halk
Yatlnm'ln dnerisi ve Banka'nrn onayr ile yaprlabilir.

DaE lm Esaslarr
Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-5.2 saylll "Sermaye Piyasasr Araglarmrn Sat,$r Tebligi" ekinde

talep formuna gitre igermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaqlan ile
yer
yabancr uyruklular drgrnda kalan bireysel yatlnmcrlann T.C. Kimlik
listelerinden qtkanldlktan

1($

,qt\5-

dagrrrm

Yurt Ici Birevsel Yatnmclara

Daittm:

Oransal dagltrm ydntemine gore yaprlacaktrr. ilk aqamada, Yurt i9i Bireysel Yatrrrmcrlarin
pamsal talep tutarlannln belirlenecek nihai faiz oranlna tekabiil eden nominal kargrlklarr
hesaplanacaktlr. Oncelikle bilgi eksikli!i veya bagka nedenlerle daErtrm dDr blrakllan
yatl mcllafln talepleri toplam talep tutarmdan glkartllacaktlr. Bu iqlem tamamlandlktan sonra
bu yatrnmcl grubuna yapllan tahsisat tutarmln, dagltlm dlll brakrlanlardan sonra kalan toplam
talep tutanna bdliinmesi ile "Arzrn Talebi Kar$rlama Oranf' bulirnacaktr. Bulunan "Arzrn
Talebi Karfrlama Oram" her bir },trrtigi bireysel yatlnmclnm ki$isel talebi ile garprlacak ve 1
TL nominal katlafl $eklinde daArtllacakr.

Yurt igi Bireysel Yatrrrmcrlar igin oransal dagrtm yitntemi kullanrlacalrndan herhangi bir
miikerrer tarama iglemi yaprlmayacaktrr.

Yaprlan dagrtrm sonucunda talep ettigi minimum mikarr alarnayan lurt i9i bireysel
yatrnmcrlara yapllan dagrtlm iptal edilerek bu yatmmcrlara dagltllan bonolar tekar oransal
dagrtrma tabi tutulacaktr.

Yurt

ici ve yurt DN Kurumsal Yattnmaldra Daitlm:

Kummsal Yatrnmcr grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatrnmcrlann bulunmasr
durumunda fazla miktarda olan talep (Gelen yatlflmcr talebinin ihraq edilen nominal tutardan az
olmasl durumunda en yiiksek mikarh ikinci talep de dikkate ahnrr.) kabul edilecektir. Her bir
Kurumsal Yahnmcrya verilecek iskontolu bono mikta na Halk Yatrlm'm dnerileri de dikkate
alnarak Halkbank tarafindan karar verilecektir.

Tiim yatlnmcr gruplanna dagltrm yaplllrken, dagrtrm sonucu odaya qrkan miktarlar alt srnrr
koyan yatrnmcllar aqrslndan giizden gegirilecek, ortaya glkan miktann bu alt srrurln altlnda
kalmasr halinde yatlnmcl isteEine uygun olarak listeden grkanlacak ve bu miktarlar tekar
dagltrma tabi tutulacaktlr.

Yatrnmcl gruplanna belirtilen ydntemlerle daErtlm yapllrken, hesaplamalarda kiisumt ortaya
grkmasrndan dolayr daEltrlamayan iskontolu bonolar, talebi tamamen kartllanamayan
yatrrrmcrlar arasrnda Halkbank'rn uygun giirdiiEii $ekilde dagrtrlacaktr.
Halk Yatrnm, talep toplama siiresinin bitimini izleyen il giinii igerisinde dagrtrm listelerini, her
kesinlegtirerek Halkbank'a verecektir. Halkbank, dagrtlm
listelerini kendilerine teslim edilen gtin igerisinde onaylayacak ve onayr Halk Yahnm'a
bildirecektir. Satrf sonuglan dagrtrm listesinin kesinle$tigi giinii takip eden iki i$ giinii
iqerisinde Kurul'un 6zel durumlann kamuya agrklanmasrna iligkin diizenlemeleri lergevesinde
KAP'ta aglklanacakhr.

bir tahsis grubu igin ayrr ayn

Yatnm ise kar$llanan taleplere ili$kin iskontolu
bonolann kayden teslimini MKK diizenlemeleri qergevesinde dagrtrm listelerinin
Onaylanan Dagrtrm Listesi'ni alan Halk
onaylanmasmdan sonraki

5.2.3.

t

giini.i (05.06.2015) yerine getirecekir.

Talepte bulunatr yatlnmcrlara, halka arzdan aldftlarl kesinlelmi$ borqlanma
aracr miktannrn bildirilme siireci hakkrnda bilgi:

Halka arzdan almaya hak kazanllm$ borglanma aracr miktarlan, dagrtrm list€lednin HALK
SI tarafindan onaylandrpr giin, ILA.LK YATINM ve acentesi konumundaki HALK
SI ta4firldan yatrnmcrlara bildirilecektir.
veya fryatm tespit edildiEi/edileceEi yiintem

Uarma
i fivahn

Siireci:
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I TL nominal deEer iizerinden talep toplanrlacak olan sabit faizli ve iskontolu bononun faiz
oraflr ve bu orana iliqkin hesaplama ydntemi igbu sermaye piyasasl aracl notunun 4.ll
maddesinde yer almaktadrr.

Halkbank tarafindan; segilen DiBSler iizerinden hesaplanacak bile$ik faizin iizerinde ddenecek
ek getiri oranr %0,50 (elli baz puan) olacaktrr.
Talep toplama siirecinin tamamlanmaslfldan sonra ihracrn nihai;

-

Bilegik Faizi,
Basit Faizi-

Birim fiyatl; (1.00-TL nominal deger iizerinden ve virgiilden sonra 5

basamak

mertebesinde) takas tarihi valitrii (05.06.2015) ile iqbu sermaye piyasasr aracr notunun
4.11. maddesinde belirtildili qekilde 03.06.2015 tarihinde aqrklanacaktrr.
Bononun liyatt; iqbu sermaye piyasasr aracr notunun 4.11 maddesinde belirtilen formiil ile
hesaplanan Bono Yrlhk Bileqik Faiz Oranr kullanrlarak belirlenecek ve virgiilden sonraki bef
haneye yuvarlanacaktrr.
Eono Yrll,k Bilesik Faiz Oranr oo
Bono vade Sonu Fivafi (rL)

BBO

t
T

Bononun Vadeye Kalan Giln Sausr

BBF

BBF =1((r+BBO)^(T/36s)
Bononun nihai,&esin faiz oranr ve satr$ fiyatr talep toplama siiresinin tamamlanmasrndan sonra
(03.06.2015 tarihinde) sermaye piyasasl aracr notunun yaylmlandtgl wlvw.halkbank.com.tr
adresli IIALK BANKASI'nrn kurumsal intemet sitesi ve llglbp:ref:ll adresli Kamu)u
Aydrnlatma Platformu intemet sitesinde ilan edilerek kamuya dulurulacaktrr.

Aracrhk Yiiklenimi ve Halka Arza Aracrhk

5.4.

5.4.1.

Halka arua aracrhk edecek yetkili kurulut hakktuda bilgi:
HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.
Halide Edip Adrvar Mah.
Dariilaceze Cad. No:20 Kat:4-5
34382 gisliistanbul
Tel: +90 (212) 314 81 81 Faks: +90 (212) 221 31 8l

5.4.2.

Halka arzrn yaprlacaEr iilkelerde yer alaD saklama ve 6deme kurulutlannm
isimleri:

Halk arz Tiirkiye'de gergeklegtirilecektir. Saklama ve Sdeme kuruluglarr, srasryla Merkezi
Kaylt Kurulu$u A.$. ve Takasbank

-

istanbul Takas ve Saklama Bankasl A.S.'dir.

5.4.3.

Aracrhl riirii hakkrtrda bilgi:
Aracrhk tiirii "En iyi Gayret AracrhEi' olacaktr, yiiklenim

5.4.4.

bulunmamaktadrr.

Aracrhkve yiikleDim siizlelmesi hakkmda bilgi

Halka arz edilerek ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli ya da nitelikli yatrnmcrya satrs yolu

Menkvl Degerler A.$. arasrnda 24.02.20t5 tarihinde imzalanan "Araclllk Sdzle$mesi"

Anrlan aracrhk siizletmesi taraflar arasrnda siiresiz olarak imzalanml$ olup, Halk Yatrrrm bu
sdzle$me kapsammda vermiq oldu[u aracrlk hizmetlerinden aqafrdaki madde metninde
belinilen oranlarda komisyon geliri elde edecektir.
"Borglanma araglannl ihrag eden Banka, Halk Yatnm'a nitelikli yatlnmcrlara tahsisli satl$ ya
da halka arz yiintemleriyle satltl gergekle$tirilen borglanrna araglarrnrn toplam satlt bedeli
(nominal) iizerinden hesaplanmak kaydryla, (i) yonetim komisyonu olarak yo 0,075
(onbindeyedivirgiilbeg) orarunda ve (ii) satrt komisyonu olarak oZ 0,075 (onbindeyedivirgiilbeq)
oranrnda olmak iizere toplamda % 0,15 (bindebirvirgiilbeq) ihrag aracrhsr ydnetim ve satr$
komisyonu ve bu komisyonlara ait Banka ve Sigofta Muamele Vergisi'ni (BSMV) ve diger
vergileri rideyeceLlir."

5.5.

Halka arza ilitkin olarak ihragqrnrn iidemeli gereken toplam ve halka arz
edilecek borglanma aract baSma maliyet:

750.000.000.-TL nominal defierli 175 gi.in vadeli bonolann ihracl iqin katlamlacak tahmini
maliyetler a$aErdaki gibjdir (MKK, Takasbank ve BiAg Korasyon iicreri BSMV dahil tutarlar
olup, reklam masraflan KDV dahil tutan ifade emektedir.):

SPK Ucreti

1

Nominal Tutar

375.000

Detisen Oransal

Takasbanl'
MKK Ucreti'
BIA$ Kotasyon Ucreti 1.000<

Sabit
Sabit

105

I 969
52.500

Kotasyon Ucreti<l 0.000

Yonetim ve Sant Komisyonur
Reklam Masraflan (KDv dahil)

Oransal

( 0,075% Ydnetim Komisyonu
(+BSMv) + (0,075% Satre
Komisvonu f+BSMV))

Nominal Tutd

89.503

TOPLAM'

519.077.00
Toplam 750.000.000.-TL nominal tular olan halka arz miktan fazla talep gelmesi dmmunda 1.000.000.000.-TL
nominal deEere kadar artlrrlabilec€k ve krymetlerin ihrat tularlan arasmda selen talebe gore aktarma

yaprlabilecektir. SPK Kurul ijcreti minimum arz mikafl olan 750.000.000.-TL iizerinden hesaplanm,i ve
yukandaki tabloda bu iekilde aijsterilmiltir.
"'TaJ€sbank
ve MKK ucreti sabit ve BSMV dahil olarak dikkate aLmDhr.
Sor konusu oranlat Halk \ arrnm ile ).prian sdrletme {erfe!esinde belirlenen omndrr
" \ onellm komi*onu \e sarrt lomi)\onu harrc tularl ifade etmektedir.

Halka arz edilecek 1.00-TL nominal deierli toplam 750.000.000 adet bono ba$rna diitecek
maliyet 0,00069210 TL olarak hesaplanmaktadr.

5,6.

Talepte buludan yatrnmcmrn iideyeceEi maliyetler hakknda bilgi:

ilitkin vergilendirme esaslan iqbu sernaye piyasasl aracl notunun "Borqlanma Araglan
ile ilgili Vergilendirme Esaslarl' baqlkL 9. maddesinde belirtilmi$tir.
Bonoya

Yatrnmcrlardan iqbu bono halka arzr

ile ilgili

olarak komisyon veya masraf talep

edilmeyecektir.

6.

BORSADA i$LEM GORMEYE

iLi$KiN BiLGiLER

Bortlanma araglarrnrD borsada itlem gdrmesine iliikin esastar ile itlem giirme
Istanbul Borglanma
istanbul

.

u$\s "

Bonolann halka arza iligkin daErtrm listelerinin onaylanmasrnr takiben, Borsa istanbul
tarafindan belirlenecek tarih itibanyla Borsa istanbul Borglanma AraQlan Piyasasr Kesin Ahm
Satrm Pazarr'nda iqlem giirmeye ba$lamasl beklenmektedir.

6.2.

Borsada iglem giirecek olan borglanma araglarrntn hangi durumlarda iglem
srrasrnrr kapatrlabilecegi hakkrnda bilgi:

SPK ve BiA$ Mevzuatrnrn ilgili hiikiimleriyle belirlenen yiikiimliiliikleri yerine getirmeyen
veya BLA$ Kotasyon Ydnetmeligi'nin 27. maddesinde yer alan durumlann oluttuEu tirketlerin
ihraq ettigi ve Borsa'da iqlem g6ren bono ve tahviller BiA$ Yiinetim Kurulu kararryla gegici
veya siirekli olank iglern giirmekten men edilebilir.
Borsa Ydnetim Kurulu, gerekli gitrdiigii hallerde, grkarma karanndan iince ihraggr kurulu$u
durumu dijzeltmesi igin si.irc vererck uyarabilir.

6.3.

ihraCqmm daha iince ihrag ettiEi pay haric sermaye piyasast ara9larrnrn itlem
gairdiigii borsalara iliSkin bilgi:

Tiirkiye Halk Bankasr A.$.'nin )urt iginde ve yurt drsrnda ihrag etmig oldugu ve halen
dolaqrmda olan pay hariq sermaye piyasasr araqlanna ait bilgiler a'alrdaki tabloda yer
almaktadrr:

Bono

Eurobond
Eurobond
Eurobond
Eurobond

6,4,

itrra+

lhEg Tuta.!

Tirihi

(rL)

(Giin)

Tiirn

12.12.2014
20-03.2015

1.000.000.000

t75

750.000.000

r75

Faiz

Irlem
ISIN

Giirdiilti

Sabit
Sabit

TROTHAL6I5IO

istanbul
Islanbul

Bo.sa
TROTH

4L9r5l7

hlem

itrrag

ihrrqTutlrr

Trrihi

(usD)

(Y)

Tiirii

ISIN

t9_o7 _2012

750.000.000
750.000 000
500.000.000
500.000.000

5

us900t50AAl5

5

Sabn
Sabn
Sabit

6

Sabit

us900l50AD5l

05.02_2013

04-06.20t4
I1.02.2015

7

Gi,rdnEn

us900150A897

us900r50Ac70

irldda

Piyasa yaprcl ve piyasa yaprcrhErn esaslan:

YOKTTIR

7.

GARANTi HiJKUMLERi vE GARANToRI iLi$KiN BiLGiLf,R

YOKTUR,

8.

DiEER BiLGiLER

8.1.

Illka

arz siirecinde ihragqty. dan4manhk yapanlar hakklnda bilgiler:

YOKTUR.

8.2.

Uzman ve baErmsE denetim raporlarr ile iigincii kigilerden altnan bilgiler:

igbu Sermaye Piyasasr Aracr Notunda, derecelendirme notlafl hakkrnda yer alan bilgiler
derecelendirme kurulu$u tarafindan hazrrlanmrg raporlardan, mali durum hakklnda yer alan
iler ise balrmsz denetim kuruluglarrnca hazrrlanmrg raporlar ve sallanan verilerden
anarak hazrlamrtor. HALK BANKASI, Fitch Ratings ve Moody's tarafindan belirlenen
0elecelendirme notlaflnr ve AltlpBagm+l Denelim \e Serbesr \4uhasebeci Vali Miieavirlik
A.$. tarafrnda[r/enetlenen ll6:!91k1a4.:n q'qli.verileri a].nen kullanrldrgrnr belan eder. HALK
BA\KASJ i# .".."1e gti ailii grSttajonita ttqiincii gahrslardan sa"glanan bilgilerin
alrn4r*rnr.\H4K BAN(AP;nUtr-b'riA&i.,ve1h ilgili iiqiincii 5ahsrn-Srnladr!r bilgi
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kanaat getirebildili kadaflyla, agrklanan bilgileri yanhl veya yanrltrcr hale getirecek herhangi
bir eksiklifin bulunmadrgr beyan eder.

3l Arahk 2013 ve 31 Aralk 2014 hesap diinemlerine ait konsolide finansal tablolar ve
dipnotlan Akis Bagrmsrz Denetim ve Mali Muhasebeci Mali Miiqavirlik A.g. (KPMG)
tarafindan baglmsz denetime tabi tutulmugtur:
Akis BaErmsrz Denetin ve S€rbest Muhasebeci Mali
Miisavirlik A.S. (PMG)
Erdal TIKMAK

Sorumlu Ortak Basdenetci

Riizgarlrbahte Mh. Kavak Sk. No:29 Kavacrk Beykoz,
istanbul34805
Hesap

Bagrnslz D€n€tim Sirketi

Giiriir

Akis BaE'msEDenetim ve Serbest Muhasebeci MaliMijsavirlik A.S.
Akis BaErmsz Denetim ve Serbest Muharebeci MaliMiisavnlik A.S.

OIumlu

D0nelni
31.12.2014
l1_12_2013

31.12.2014

Sartl GOriis

tarihli finansal tdblolara iliskin Badmvz Denetci Gbrtisti:

"Gdriifiimiize giire, iliqikteki konsolide finansal tablolar, biitiin dnemli taraflanyla, Tiirkiye
Halk Bankasr A.$.'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortaklklannrn 31 Aral* 2014 tarihi
itibanyla konsolide finansal durumutu ve aynl tarihte sona eren ddneme ait faaliyet sonuqlan
ile nakit akrmlannr 541I sayrl Bankacrlk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri geregince
yiiriirliikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk
Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iligkin
yayrmlanan diEer ydnetmelik, teblig ve genelgeler ile Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme
Kurumu tamfindan yapllan aglklamalara uygun olarak dotsu bir bigimde yansltmaktadlr.',
31.12.2013

tarihli finansal tablolaru iliskin Baitmstz Denetci Gbtiisi:

"31 Aralk 2013 tarihinde sona eren hesap ddnemine ait iliqikteki konsolide finansal tablolar,
Banka yonetimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz
geliqmelerin olasr etkileri nedeniyle ayllan ve 196.069 bin TL'si cari dtinemde iptal edilerek
gelir yazrld*tan sonm kalan net 132.231 Bin TL tutarnda serbest kar$rhF iqermektedir.
Gdrii$iimiize giire, ,ukanda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri
haricinde, ili$ikteki konsolide finansal tablolar, biitiin iinemli taraflarryla, Tiirkiye Halk Bankasr
A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklarrnrn 31 Arallk 2013 tarihi itibarryla konsolide
finansal durumunu ve alnr taihte sona eren ddneme ait faaliyet sonullan ile nakit aklmlannl
541I sayh Bankaclhk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri gereEince yiiriirliikte bulunan
diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankactllk Diizenleme ve
Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iligkin yaylmlanan
diger y6netmelik, teblifi ve genelgeler ile Bankaclhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu
tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak dogru bir bigimde yansrtmaktadlr."

8.3.
Fitch Rati

Varsa ihraQQl veya ihrac edilen borclanma araclna iliskin derecelendirme notu
hakkrnda bilgi:
Derecelendirme

Yabdq PurUTun

Donem

Notlrn
i l@di kalitesi not seviyesidn. Banko'n uun radeli yabanc,
pea dnmsd ynknmlnlnkE.ini yerinc gclimede, elyenlli mc.k
ekonomideki korullardari deEitir erden nispeten
Oria di,.emde bn derisiklik 6etlenmedi!ini sdnermekredn
Bdke,n tsd donemde \ P )ulumlnluuen0i ldlrlam^r el!erit
ckonomrk koiulluda].i deg\imlerdcn nisperen

"cllr
t"

'15$$s

4il?liirii
illrii i ri

(rtt'1.
) i1l

lyi tEdi kalitesi nol seviyesidir. Bdkm,n
Yerel

Pm

Uzun Di,nem

uu

vaileliy*elpm

lmmsal yiitnmlii ltklerin i lerine seiimede. elv€risli
ekonomideki kogullddali deEisihlerden nisperen

BBB

ocal

eikilenebileelini €it$etu
Orla ddnende bir deAisiklik beklenmediqini aiisremektedn

B.nl6n
Yerel ?da Krsa Ddnem

ksd di'nende YP ,otntuhlnkbrini karsrlmsr

elveridi tucat ekonomik koiullddati deEigmlerden nkpeten
elkilenebileeAini q6sterir.
Ulteye ail digerlerulu! ve yiiliinhlnklede k Drls5hnld'E'nda
yiik$k ve dngddlebildigi k dmyla olumsu bi' elkiye urk
lnmsal yi&nmhlnklere ulnaloDasilesi eaisterir.
Oda dainemde bn nor deEisikliAi 6nsdrnlmemektedir.
Banktun l@di blitesinin iyi otduAuM iset etrnehedn.
B@kd,n yiiksk ihrinalle destek alabileceiini sdsterir.
Ulke nin destek siicii ve ihdb.li.i belirhek€dir

Finesal KaDasil. Notu
2

Desr.k Derecelendime Tabo,

BBB.

19 Subat 2015 tarihi itibarryla Fitch Ratings Halkbank'ln
yr lrna gdre herhangi bir degi$iklige gilmem isrir.

kedi derecelendirme notlarmda

2013

Moody's Derecelendirme Notlan (4 Arshk201,l)

zue

Firrr!.1 ciiclnNk

D+

Yeterli itsel linesal gne sanip oldugunu, zmd
potmsiyel olarak d's deneEe ihtiy.c duyulabileeEini

Durage
Yijknmlnlnlderinin. orta derecede oldDEunu ve orra derecede

ljan Diit.n Y.r.l P.r. MevdtrrtN.ltr

k.di

riskine iabi olduEuu girslemehedi..

Negatil
KBa Dtinem

Y.r.l P.n Mcvdu.t

Uzun DoremY.brtr.r

Nottr

Prn M€vdtrrr

Notu

K$. Diitr.m Yrb.ncrP.n }tevdu.t Notu

Ksa ladeli riikiimliiliiklerini yerine gernebileek makul
kapaitede olduEmu siistemeldedir.

Yiikiinliiliiklerinin, orta

derecede olduEunu ve ona derecede

kredi .iskine rabi oldugunu gdsiemekedn.
K$a ladeli yilkiimliiliiklerin i yerine geiiEbilecek matul
kapditede olduBmu si,siemektedir.

D,t destek olb.k$an

no1

lerilen k!runun tek batma finasal

giiciinn gi'slemehedir. ciddi derecede kedi riski oldugunu ve
.pekiildli I Lred i unsur ld r ratr) abr l.egin i goslemehedr.

HALKBANK'In uzun ddnem yerel para mevduat notu Baa3 seviyesindedir. Bu
Moody's tarafrndan belirlenen "yatrnm dercceleri" kategorisinde yer almaktadrr.20

seviye
Mayrs

2013 tarihinde uzun ddnem yabancr para mevduat noru Ba2'den BaaS yatrnm yaprlabilir
seviyeye yilkseltilmiqtir.

9.

BORCLAI\MA ARACLARI iLE iLGiLi VERGiLENDIRME ESASLARI

Tam Miikellefryete Tabi GerQek Ki$i
a) Faiz
01.01

s

Geliri
tarihinden

Tahvil v

i67'nci

sonra Ttirkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna altnmlg ve/veya
kr)m.l re radeli iflem ve opsiyon borsalaflnda iflem gdren OTel

miikellefiyete tabi bireysel yatrnmcrlarca, ay ca gelir vergisi beyannamesi verilmez. DiEer
gelirler dolayrslyla verilecek gelir vergisi beyannamesine, bu gelir dahil edilmez.

Ticari faaliyet kapsamrnda elde edilen faiz geliri, ticari kazang hiikiimleri

gergevesinde

kazancrn tespitinde dikkate alrnacak olup, stopaj suretiyle tidenmi$ olan vergiler, stopaja tabi
kazanqlann beyan edildiEi gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilir.
b)

Allm Satm (DeEer Artrqr) Kazancr

01.01.2006 tarihinden sonra Ti.irkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmrq velveya
Tiirkiye'de Kurulu menkul kllrnet ve vadeli i$lem ve opsiyon borsalannda iglem griren ozel
Sektiir Tahvil ve Bonolarrndan elde edilen deler artr$r kazanglan, GVK Geqici 67'nci maddesi
geregince vergi tevkifatlna tabi tutulmaktadlr. Bu kapsamda elde edilen deger artl$ kazangla ,
alm satlma aracrllk eden bankalar, aracl kurumlar ile saklamacl kurulu$larca, o%10 oranlnda
stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu surette deger artrs kazancr elde eden bireysel
yatlnmcllarca, ayrlca gelir vergisi beyannamesi verilmez. Diger gelirler dolayrsryia verilecek
gelir vergisi beyannamesine, bu kazang dahil edilmez.

Ticari faaliyet kapsarnrnda elde edilen deger artlf kazanglarr, ticari kazang hiiki.imleri
gergevesinde k.vancm tespitinde dikkate almacak olup, stopaj suretiyle ddenmig olan vergiler,

stopaja Labi kazanglarrn beyan edildiEi gelir ve.gisi beyannamesinde hesaplanao vergiden
mahsup edilir.

D.r Mukellefiyete Tabi Gergek Kigi
a) Faiz

Geliri

01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna aLnmrq ve/veya
Ttirkiye'de Kurulu menkul kr),met ve vadeli i$lem ve opsiyon borsalannda iglem g6ren 6zel
Sektttr Tahvil ve Bonolanndan elde edilen faiz gelirleri, tahsile araclhk eden bankalar, aracl
kurumlar ile saklamacr kuruluglarca, o/o l0 orarunda stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup,
bu surette faiz geliri elde eden bireysel yatlnmcllarca, aynca gelir vergisi beyannamesi vela
miinferit beyanname verilmez.

Elde edilen faiz gelirine iliqkin olarak, vergi anlagmalanndan kaynaklanan istisnalar ve
indirimli oranlar konusunda, dar miikellefiyete tabi gergek ki$inin mukimi oldugu ijlke ile
Tiirkiye Cumhuriyeti arasrrda! varsa imzalanmrq bulunan Qifte Vergilendirmeyi 6nleme
Anla$malan (QVOA) hikiimleri gegerli olacaEmdan, ilgili anlalma hiikiimleri saktrdrr.
b) Alrm Sahm (DeEer ArtNr) Kszancr

01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihraq edilen ve SPK kaydrna allnmlt ve/veya
Tiirkiye'de Kurulu menkul kl),rnet ve vadeli iglem ve opsiyon borsalannda iflem giiren tahvil
ve bonolardan elde edilen allm-satlm kazanqlan, ahm satrma aracrlk eden bankalar. aracr
kurumlar ile saklarnacr kurulu$larca, o/o10 oranmda stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup,
deler artr$ kazancr elde eden biteysel yatlnmcrlarca, aynca gelir vergisi beyannamesi
a miinferit beyanname verilmez.
anla$malanndan kaynaklanan i
gergek ki$inin mukirgi-oldulu iilke

Tiirkiye Cumhuriyeti arasrnda: varsa imzalanmrg bulunan Qifte Vergilendirmeyi onleme
Anlafmalan (CVoA) hiikiimleri geQerli olacafrndan, ilgili anlagma hiikiirileri sakhdrr.
Tam Miikellefiyete Tabi Tiizet Kiqi
a) Faiz

Geliri

01..01.2006 tarihinden sonra Ti.irkiye,de ihrag edilen ve SpK kaydrna allnmr$ ve/veya
.
Tiirkiye'de klrulu menkul klymet ve vadeli i$lem ve opsiyon borsalarrnda iglem gbren Ozel
Sektdr Tahvil ve Bonolanndan elde edilen faiz gelirleii igin, GVK Gegici 67,nii uyarrnca
tahsile aracrlk eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacr kuruluqlarca, Tam Miikell€fiyete
Tabi Tiizel Kiginin veya Kurumun hukuki yaprsrna grire deSigen oraniarda stopaj yaprlmakmdrr.

Bu kapsamda:

- Kurumlar Vergisi Miikellefi Semaye $irketlerinin,

- SPKn'a gdre kurulan Yatrnm Ortaklftlarrnrn,
- SPKn'a gdre kurulan Yattnm Fonlanntn,

gelirleri %0, di$er tam miikellefiyete tabi tiizel ki$ilerin gelirleri ise oZ10 oranrnda stopaja tabi
tutulur.
Tam Miikellefiyete Tabi Kurumlar tarafrndan elde edilen faiz geliri, kurum kazancrna dahil
edilecek olup, o%20 oranlnda Kurumlar Vergisi'ne tabi tutulur.
Bununla beraber, menkul kl)metler yatlnm fonlan veya oftakllklafl, girilim sermayesi yatrnm
fonlarr ve),a o akl*lan, portfttyii Ttirkiyede kurulu borsalarda iglem giiren altrn ve kiynetli
madenlere dayah yatrrm fonlan veya ortaklrklannm portiiiy iqLtmecililinden iolan
kazanglan, giriqim sernayesi yatlnm fonlan ve ortakhklan, gayrimenkul yatrnm fonlarr viya
ortakhklafl, emeklilik yatlnm fonlan, konut finansmam fonlan ile varhk finansmam fonlannrn
kazanglan Kurumlar Vergisi'nden istisna edilmiStir.
o/o

l0 orarunda stopaja tabi olan kurumlar vergisi miikelleflerinden kesilen kurumlar vergisi, bu
miikelleflerce verilen kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsup edilir.
aa) BSMV AcNrndan BSMV Miikellefleritrin Durumu

BSMV miikelleflerinin, tahvil ve bono faiz gelirleri iizerinden

o%5 oranlnda BSMV

hesaplamalan gerekmektedir.

BSMV mtikelleflerince, yurtiginde Tiirk Lirasr cinsinden ihrag edilen tahvillerin, geri ahm ve
satm taahhiidii ile iktisap veya elden grkar masr karqrhlrnda lehe alnan paralar iizerinden oZl
orannda BSMV hesaplanmasr gerekmektedir. BSMV miikelleflerinin, yurtiginde Tiirk Lirasr
cinsinden ihrag edilen bonolann, geri aLm ve sattm taahhiidii ile iktisap veya elden grka lmasr
kar$rhglnda lehe alnan paralar iizerinden %5 oranlnda BSMV hesaplanmalarr gerekmeLledir.
b)

AIm Satlm (DeEer Artrtr) Kazancr
inden sonra
ye'de Kuru

/

enkul
Bono

alnmlg

ve/veya
g6ren
iqlem
Ozel
Gegici 6 ncl

uyarmca allm satlma aracrhk eden bankalar, aracl kurumlar ile saklamact
kurulu$larca Tam

Miikellef Tiizel Ki$inin ve kurumun hukuki yaprslna g6re degiren oranlarda

yapllmaktadr. Bu kapsamda:
- Kurumlar Vergisi

stopaj

Miikellefi Sermaye girketlerinin.

- SPKn'a g6re kurulan Yatnm Ortakllklarmrn.
- SPKn'a giire kurulan Yahnm Fonlarmln,
kazanglan %0, di[er tam miikellefiyete tabi ttizel kiqilerin kazanglan ise
tabi tutulur.

o%10

oranrnda stopaja

Tam mtikellef Kurumlar tarafindan €lde edil€n kazang kurum kazancma dahil edilecek
olup,
%20 oranmda Kurumlar Vergisi'ne tabi tutulur.
Bununla beraber, menkul kllmetler yattnm fonlan veya ortakhklan, giri$im sermayesi yatflm
fonlarr. veya ortakLkla , pofifttyii Tiirkiyede kurulu borsalarda
\lem goren altrn ve kiyrnetli
madenlere dayah yatlnm fonlan veya ortaklklanmn portftiy iqletmecili$inden dofan
kazanglan, girigim sermayesi yatrnm fonlan ve ortaklklan, gayrimenkul yatrril fonlarr uiy"
ortaklkla , emeklilik yatrflm fonlafl, konut finansmant fonlarr ile varhk finansmanr fonlannrn
kazanqlan Kurumlar Vergisi'nden istisna edilmigtir.
oZ 10 oranlnda stopaja
tabi olan kurumlar vergisi miikelleflerinden kesilen kurumlar vergisi, bu

miikelleflerce verilen kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsup edilir.
bb) BSMV A9$rndan BSMV MiikellefleriDin Durumu

BSMV miikelleflerinin, tahvil deger artr$ kazanglan iizerinden ozl, bono deEer artr$ kazanglan
iizerinden %5 oramnda BSMV hesaplamalan gerekmektedir.

BSMV miikelleflerince, yurtiginde Tiirk Lirasr cinsinden ihrag edilen tahvillerin, geri ahm ve
satrm taahhiidii ile iktisap veya elden grkanlmasr karqrlrlrnda lehe aLnan paralar iizerinden o%l
oranrnda BSMV hesaplanmasr gerekmektedir. BSMV miikelleflerinin, yrdiginde Tii* Lirasr
cinsinden ihrag edilen bonolarrn, geri allm ve satrm taahhiidii ile iktisap veya elden qrkanlmasr
karqrlgrnda lehe alnan paralar iizerinden o%5 oranmda BSMV hesaplanmalan gerekmektedir.
Dar Miikellefiyete Tabi Tiizel Kigi
a) Faiz

Geliri

Kurumlar vergisi miikellefi sermaye $irketleri ile Tiirkiye,de miinhasrran menkul krymet ve
diEer sermaye piyasast aracr getirileri ile deger artt$r kazanglan elde etmek ve bunlara baglr
haklarr kullanmak amaclyla faaliyefte bulunan srnrrh sorumlu ortakllklar, iilke fonlarr, kurum
ve kurului fonlan ve yatrnm kuruluglan gibi yabancl kurumsal yahnmcrlarrn tiimii (2499 sayrh
Sermaye Piyasasr Kanununa g6re kurulan yatrtm fonlan ve yatrnm ortakltklanyla benzer
nitelikteki miikellefler) tarafindan, 01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye.de ihraq edilen ve SpK
kaydma
velveya..Tiirkiye'de kurulu menkul krymet ve vadeli iglem ve opsiyon
rgdren Ozel Sektdr Tahvil ve Bonolanndan elde edilen faiz gelirleri, tahsile
en barlktfar. aracr
k saklamacr kurulu$larca %o0 oranlnda stopaja tabi
ol p.{opaj nihai

Diler dar miikellefiyete tabi tiizel ki$ilerin gelirleri igin ise %10

omnrnda stopaj

hesaplanacaktrr.

Elde edilen faiz gelirine iliqkin olarak, vergi anla;malanndan kaynaklanan istisnalar ve
indirimli oranlar konusunda, dar miikellefiyete tabi gergek kiqinin mukimi oldugu iilke ile
Tiirkiye Cumhuriyeti arasrnda, varsa imzalanmrg bulunan Qifte Vergilendirmeyi onleme
Anlatmala (CVOA) hiikiimleri gegerli olacagrndan, ilgili anla$ma hiikii;leri sakhdr.
b)

Allm Satrm (DeEer Art$l) Kazancr

Kurumlar vergisi miikellefi sermaye lirketleri ile Tiirkiye,de miinhasran menkul krymet ve
difer sermaye piyasasi aracl getirileri ile deger artr$r kazanglarr elde etmek ve bunlara baglr
haklarr kullanmak amaclyla faaliyette bulunan smrrl sorumlu ortakllklar, iilke fonlan. kurum
ve kurulu$ fonlan ve yatrrm kurulullan gibi yabancl kurumsal yattnmc arm tiimii (2499 say r
Sermaye Piyasasr Kanununa gtire kurulan yatrtm fonlan ve yatlnm ortakhklanyla benzer
nitelikteki miikellefler) tarafindan, 01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye,de ihrag edilen ve SpK
kaydrna ahnmr5 ve/\eya liirki)e de kurulu menlul kt)met \e \adeli iSlem re opsiyon
bomalaflnda i$lem g(iren tahvil ve bonolardan elde edilen deger artl$l kazanclan, kazancln allm
satlma eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacl kuruluqlarca o%0 oranrnda stopaja tabi
tutulmakta olup, stopaj nihai vergidir.

Diler dar miikellefiyete tabi tiizel kiqilerin kazanglan igin ise %10

oranrnda stopaj

hesaplanacaktrr.

Elde edilen deger afir$r kazancma ili$kin olarak, vergi anlagmalarrndan kaynaklanan istisnalar
ve indirimli oranlar konusunda, dar miikellefiyete tabi tiizel ki$inin mukimi oldugu iilke ile
Tiirkiye Cumhuriyeti arasrnda, varsa imzalanmq bulunan Qifte Vergilendirmeyi Onleme
Anlatmala (CVOA) hilkiimleri gegerli olacagrndan, ilgili anlasma hiikii;leri sakhdr.

10.

iNCELEMEYE ACIK BELGELER

Atagdaki belgeler Barbaros Mahallesi, gebboy Sok k No:4 3,1746 Atagehir-isranbul
adresindeki ihragglnln merkezi ve bagvuru yerleri ile ihraggrntn iDternet sitesi
(r.ww.halkbatrk.com.tr) ile Kamuyu Aydhlatma Platformunda(wrav.kap.gov.tr)
adresiDde tasarruf sahiplerinin incelemesine aClk

-

II.

tutulmaktadlr:

Sermaye piyasasl aract notunda yer alatr bilgilerin dayanagmr olutturan her
ya da belge ile delerleme ve giirii$ler (deEerleme, uzman, faaliyet
ve baErmsv detretim raporlan ile yetkili kuruluglarca haztrlanan raporlar, vb.)

tiirlii rapor
EKLER

YOKTIJR.
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