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Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurut S'oca L!^....t.QL1..t..b..lTtarininae

onaylanmrytlr.

Ortakh[rmzln toplam 6.000.000.000.-TL tutarlndaki ihrag tavanr kapsamrndaki
borglanma araqlarrnrn halka arz edilecek 750.000.000.-TL'lik knmmln satqrna ilipkin
iizettir. Halka arz edilecek borglanma araglarrna fazla talep gelmesi durumunda halka
^rz ttta 1.000.000.000.-TL'ye kadar artrrrlabilecektir.

Ozetin onaylanmasr, iizette yer alan bilgilerin dofru oldufunun Kurulca tekeffiilii
anlamlna gelmeyecefi gibi, sdz konusu borglanma araglarrna iligkin bir tavsiye olarak
da kabul edilemez. Bu iizet gergevesinde ihrag edilecek borglanma araglanna iliqkin
ihraggrnln yatrnmcrlara karqr olan tideme yiikiimliiliifii, Kurul veya herhangi bir
kamu kuruluqu tarafindan garanti altrna ahnmamrgtrr. Aynca halka arz edilecek
borglanma araglarrnm fiyatlnln belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da
onay yetkisi yoktur.

Bu iizet, ihraggl bilgi dokiimanr ve sermaye piyasasl aracr notu ile birlikte gegerli
bir izahname oluqturur ve ihraggl bilgi dokiimanl ve sermaye piyasasr aracr notunda
yer alan bilgilerin iizetini igerir. Bu nedenle, iizet izahnameye girig olarak okunmah ve
halka arz edilecek borglanma araglarrna iligkin yatrnm kararlarr ihraggl bilgi
dokiimanr, sermaye piyasasr aracr notu ve iiz?tin bir biitiin olarak deferlendirilmesi
sonucu verilmelidir,

Bu iizet ile birlikte incelenmesi gereken ihraggr bilgi dokiimant 26/01/2017
tarihinde, ihraggr b-ilgi dtikiimanrna iligkin defiqiklik metinleri2'./P:112017 ve sermaye
piyasasr aras nottf.l.l 3i/2017 tarihinde, ortakhlrmzm ve halka
arzda satrya aracrhk edecek Halk Yattnm Menkul
$ryw.halkyatirim,com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu
(KAP)'nda (kap.gov.tr) yayrmlanmrytrr. Ayrrca bagvuru
tutulmaktadrr.

SPKn'nun l0'uncu maddesi uyarrnca, izahnameyi oluq'\rra'f,..._!elg'qffir]1 bu
belgelerin eklerinde yer alan yanlq, yanllhcl ve eksik
zararlardan ihraggr sorumludur. Zararrn ihraggrdan tazmin -btlfenrdlFsi 

veya
edilemeyecelinin aglkga belli olmasl halinde; halka arz edenler, ihraca araclhk eden
yetkili kurulug, varsa garantiir ve ihraggmrn yiinetim kurulu iiyeleri kusurlarrna ve
durumun gereklerine giire zararlar kendilerine yiikletilebildili iilgiide sorumludur.
Ancak. izahnamevi olusturan diEer belselerle birlikte okunduEu takdirde iizetin
vanrltlcl. hatah veva tutarsz olmasr durumu haric olmak iizere. sadece iizete baElr
olarak ileililere herhangi bir hukuki sorumluluk viiklenemez. Bagrmsv denetim,
derecelendirme ve delerleme kuruluqlan gibi izahnameyi olugturan belgelerde yer

hazrrlanan raporlarr hazrrlayan kigi ve kurumlar da hazrrladlklarl
yer alan yanhg, yanrltrcl ve eksik bilgilerden SPKn hiikiimleri gergevesinde
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KISALTMA\'E TANIMLAR

ABD Amerika Birlesik Devletleri
A.S. Anonim Firketi
Banka, Ihraggr, Ana
Ortakhk Banka veya
Halkbank

Tiirkiye Halk Bankasr A.g.

BDDK Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu
Borsa veya BIA$ Borsa istanbul A.g.
FED Federal Reserve

ISIN Uluslararasr Menkul Krymetler Tammlama Numarasr (lnternational
Securities Identifi calion Number)

KKDF Kaynak Kullammr Destekleme Fonu
Kurul veya SPK Sermaye Piyasasr Kurulu
SPKn Sermaye Piyasasr Kanunu . r - ; .  _ - - \ -
TCMB Ttirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasl .' \
TL Tiirk Lirasr a\n
TTK TiiLrk Ticaret Kanunu ii il.l. . ] '.?
YK Yonetim Kurulu
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I. OzETiN SoRUMLULUGUNU YUKLENEN Tigilr'n
Kanuni yetki ve sorumluluklanmz dahilinde ve giirevimiz gergevesinil-d,

bir

ve .vr urrrrururarar rrtrn ualr||lnoe ve gorevtmv gerg(
eklerinde yer alan sorumlu oldulumuz klslrnlaida bulunan b
serg€Ee uygun oldufunu ve ijzette bu bilgilerin anlamrnr dg$il
eksiklik bulunmamasr igin her tiirlii makul iiienin gtisterilmiq ddu

ilgilerin t ve
1tit'bgek -q.itc
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ihraggr
TiiRrdyE HALK BAKAST A.$._,r'
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IIALKYATIRIM
Aracr Kurulus
DEGqRIJR A.$.

Biilent SEZGiN
Genel Miidiir Yard.

11.04.2017



2. innaqqry,q. ir,igriN nir,cir,nn
2,1. ih ragglnrn ticaret iinvanl
TURKiYE HALK BANKASI A.S,

ihraggrnrn hukuki statiisii, tabi oldulu mevzn t, ihraggrnln kuruldufu iilke
ile iletiqim bilgileri

Hukuki Statii Anonim $irket
Tabi OlduEu Yasal Mcvzuat T.C. Kanunlan
Kg4ldugu tlki Tiirkiye
Fiili Yiinetim Yeri Barbaros Mahallesi, gebboy Sokak No:4 34746 Atasehir-tstanbul
Intertret Adresi www.halkbank.com.tr
Telefon ve Faks Numeralarr (216) 503 70 70 / (2t2) 34O 93 99
Konuya iliqkin ayrrntrll bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 5.1.4 no'lu maddesinde yer
almaktadlr.
2,3. ihraggryr ve faaliyet gdsterilen sektiirii etkileyen iinemli elilimler

Kiiresel ekonomideki toparlanma kademeli olarak devam etmektedir. Oncii veriler gelilmi;
iilke ekonomilerindeki toparlanm anrn 2017 yrhnrn ilk geyrelinde de devam ettiline iqaret
etmekedir. 2017 yrhnrn tamamrnda ise kiiresel biiyiimenin ABD ekonomisi onciiliiliinde
htzlanmasr beklenmektedir. Di$er taraftan geliqmiq iilke merkez bankala.nrn para
politikalanndaki ayn$ma son dd,nemde belirginlegmigtir. ABD Merkez Bankasr'nrn (Fed)
kademeli olarak srkrlagmaya devam ettigi bir ddnemde Avrupa Merkez Bankasr (ECB), Japonya
Merkez Bankasr (BoJ) ve ingiltere Merkez Bankasr (BoE) gevsek politika duruqlarrm
siirdtirmektedir. Qin'de ise Fed'in faiz artrnmlaflnrn ardtndan olasr sermaye grkrglannrn dniine
gegmek amacryla merkez bankasr (PBOC) gdsterge faiz oranlarnd,a artrlma gitmi$tir.

Tiirkiye ekonomisi 2016 yrhnrn tamamrnda /o2,9 bny[me gergeklegtirmigtir (2015: %6,1).
2016 yrhnda hane halkr tiiketimi ve yatrrmlardaki .yavaqlama biiyi.imenin bir dnceki yrla gtire
diiqiik gergekleqmesinde belirleyici olmustur. oncii gdstergeler ekonomik aktivitedeki
toparlanmantn ilk geyrekte devam ettiline i$aret etmektedir. Ay'rca politika yaprcrlafln iq talebi
canlandrnct ydnde attllr adtmlann da desteliyle biiyiimedeki toparlanmanrn yrhn geri kalanrnda
devam etmesi beklenmektedir. Cari iqlemler agr$ 2016 yfi ortalamasrnrn iizerinde seyreden petrol
fiyatlarr ve turizm gelirlerinde devam eden azahga balh olarak yiikselige gegmigtir. petrol
fiyatlanndaki yiikseliqe karqrhk turizm gelirlerinde beklenen toparlanmaya balh olarak cari
iglemler dengesinin mevcut seviyelerde yatay bir seyir izlemesi beklenmektedir. Ote yandan grda
fiyatlarrndaki artrg ve Dolar TL kurundaki yiikseligin gecikmeli etkileriyle TUFE, Mart ayrnda
7o11,29 seviyesine yiikselmigtir. Krsa vadede yiikseligin devam etmesi beklenen TUFE'nin yaz
aylan itibariyle diiqiige gegeceEi tahmin edilmektedir. TCMB, enflasyonda gdzlenen bozulmaya
ballt olarak para politikasrndaki srkr durugunu siirdiirmektedir. Enfasfoinda--.$.elirgin bir iyilegme
gdzlenene kadar da TCMB'nin srkr duru5unu siirdiirmesi dd'nemde vergi
gelirlerinde gd'zlenen azahg biitgeye olumsuz yansrmaktadrr. ?0171,+nCA lqmrj
ekonomiyi desteklemek adrna arttrnlmasr hedeflense de iiali ffiliei| lor
edilmektedir. '1 L \.-.: , -:, .rl I .-',
Konuya iligkin ayrrntrh bilgi ihraggr bitgi dokiimanr.t"\.jtJ'ltil,6ljfm
a lmak tad r r .  
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2.1. ihraggrnrn dahit otdufu grup ve grup igindeki konum\-ntRfiifrJa Uitgi



Ana Ortaklrk Banka 04.04.2016 tarihi itibariyte, yurt iginde 961, )urr drprnda ise 4'ti
Krbns'ta, I'i Bahreyn'de olmak iizere 5; toplamda 966 gubesi ile faaliyet gdstermeldedir.
Yurt igi Sube rakamr 28 adet uydu gubeyi igermektedir. Bununla birlikte Ana Ortakhk
Banka'nrn Tahran, Londra ve Singapur'da birer adet temsilcilili bulunmaktadrr. Altematif
da[rtrm kanallannr, 3.585 ATM, galrr merkezi, intemet bankacrhEl, tv bankaclhgl ve wap
bankacrh!r oluqturmaktadlr.
Banka'nrn a1,nca farkh finansal ig kollarrnda faaliyet gdsteren l0 adet balh ortakhlr ve 5
adet iqtiraki bulunmaktadr.
Konuya iligkin aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 7.1 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.
2.2. Kar tahmin ve beklentileri
YOKTUR.
2.3. ihraggr bilgi dokiimanrnda yer alan finansal tablolara iligkin balrmsz

denetim raporlarrna gart olugturan hususlar hakklnda agrklama
3l Aralrk 2016,3l Arahk 2015 ve 3l Arahk 2014 hesap ddnemleri itibanyla hazrlanan
konsolide finansal tablolar ve dipnotlan Akis Ba$rmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Miigavirlik A.$. (KPMG) tarafindan balrmsrz denetime tabi tutulmuitur.

3l.I2.2016 tarihli lindnsal tablolara iliskin BaEtmsE De etci G'riisii:
"Gdriiqiimiize g<ire, iliqikteki konsolide finansal tablolar, Tiirkiye Halk Bankasr A.g.'nin ve
konsolidasyona tabi balh ortakhklannrn 31 Arahk 2016 tarihi itibarryla finansal durumunu
ve aynr tarihte sona eren hesap ddnemine ait finansal performansrnr ve nakit aklqlarml;
BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatr'na uygun olarak tiim tinemli yiinleriyle
gerqe[e uygun bir biqimde sunmaktadrr."
3 1. 1 2.20 I 5 tarihli.finansal tablolara iliskin Badtmstz Denetci Gorilsii
"31 Aral* 2015 tarihi itibanyla hazrrlanan iliqikteki konsolide olmayan finansal tablolar,
Banka y6netimi tarafrndan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz
geligmelerin olasr etkileri nedeniyle ayrrlan ve tamamr cari ddnemde gider yazrlan toplam
123.500 Bin TL tutarrnda serbest kargrh$r igermektedir." "Gdriigiimiize gdre, yukarrdaki
$arth gdriisiin dayana$r paragrafinda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar
iizerindeki etkileri haricinde ili;ikteki konsolide finansal_ tablolar, Ti.irkiye Halk Bankasr
A.$.'nin 3l Arahk 2015 tarihi itibarryla finansal durumunu v'bru V\nr tarihte sona eren hesap

; BDDK Muhasebe ve Finansaldd'nemine ait finansal performansrm ve nakit lkri
Raporlama Mevzuatr'na uygun olarak tiim
sunmaktadrr."

lide finansal durumunu ve aym tarihte sona eren dcineme ait faaliyet
akrmlannr 541 I sayrh Bankacrhk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri

bulunan di.izenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve

yd.nleliyl6:geriele uygun bir bigimde

_ ,!:|!lan nv

Hesap Diinemi BaErmsE DenetirD $irketi Sorumlu Bas Ortak GOriis
31.12.2016 Akis Ba[rmss Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlik A.S. Alper GUVENQ Olumlu
3t.12.2015 Akis Bagrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlik A.S. Alper cUVENC $anlt
31.12.2014 Akis Balrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlik A.S. Erdal TIKMAK Olumlu

"Gtiriiqiimi.ize gdre, iliqikteki konsolide finansal tablolar, biitiin dlrbmli taraflarryla. Tiirkiye
Hafk Bankasr A.g.'nin ve konsolidasyona tabi finajisal_ortaklrkfanmn 31 Arahk 2014 tarihi

ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve



esaslanna iligkin yayrmlanan diger ydnetmelik, tebli! ve genelgeler ile Bankacrhk
Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafrndan yaprlan agrklamalara uygun olarak do$ru bir
bigimde yansrtmaktadrr."
Konuya iligkin aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanmrn 13.2 no'lu maddelerinde yer
almaktadlr.
2.4. Segilmig finansal bilgiler ve faaliyet sonuglar
Son finansal tablo tarihinden itibaren HALKBANK'rn finansal durumu ve faalivetlerinde
olumsuz bir deligiklik olmadr$rnr beyan ederiz.

Segilmit Gelir Tablosu
Kalemleri
Bin TL

Bafrmsrz
Denetimden Gegmig

Konsolide
31,r2.2014

BaErmslz
Denetimden Gecmig

Konsolide
31.r2.2015

Srnrrh Denetimden
Gegmit Konsolide

31.12.2016

Net D6nem Kar/Zararr 2.287.303 2.328.310 2.539.456

Banka'nrn, 3l Arahk 2016,31 Arahk 2015 ve 3l Arahk 2014 tarihleri itibariyla konsolide
finansal tablolarr ile bunlara iliqkin ba$rmsrz denetim raporlarr srrasryla 03 Mart 2017,24
$ubat 2016 ve l7 $ubat 2015 tarihlerinde agrklanmrq olup, raporlara www.kap.qov.tr ve
www.halkbank.com.tr intemet adreslerinden, son finansal tablolara ise agalrdaki internet
adreslerinden eriqilebilmektedir.
httos://www.kao.ore.trltrlsirket-bilsileri/ozetl2423-turkive-halk-bankasi-a-s
http://www.halkbank.com.trlchannels/1 .asp?id: I 002
Son finansal tablo tarihlerinden itibaren Halkbank'rn finansal durumu ve faaliyetlerinde
olumsuz bir deliqiklik olmamrqtrr.
2.5. ihraggrnrn iideme giiciiniin delerlendirilmesi igin iinemli olan, ihraggrya

ilipkin son zamanlarda meydana gelmig olaylar hakkrnda bilgi
Fitch Ratings'in, Tiirkiye'nin Ulke ihraggr Temerri.it Notu gd,riini.imtinii ..Dura!an,'dan

"Negatif'e deliqtirmesi sonucunda, Bankamrz uzun vadeli yerel ve yabancr para cinsinden
kredi derecelendirme notunun gdriiniimti de "Duralan"dan 'Negatif'e degi$tirilmiStir. DiEer
kredi derecelendirme notlarmda herhangi bir de$iqiklik olmamrgtrr. Fitch Ratings'in,
Tiirkiye'nin Ulke Not indirimine balh olarak l8 Tiirk Bankasi ile.birlikte Bankamrz uzun
ve krsa vadeliyabancr para notlannl dii;ilrmii$tiir. ; .
Moody's. T0rkiye'nin kredi notunu 23 Eyli.il ZOiO tarihin|q tR$frmryaprlabilir seviyenin
altrna indirmigtir. Bu not indirimine istinaden Halkhank'rn da iriinffU/oldulu 17 bankanrn
kredi derecelendirme notlarrnr da giincellemigtir. 20 Mart 20l7udb Tiirkiye ile birlikte
Bankalarrn gdriiniimiinti de Negatife gekmiqtir. Fltch Ratings.'ip, Tiirkiye,nin Ulke Not

larak l8 Tiirk Bankasr ile birlikte Brinka.mlz..:ttzun ve krsa vadeli yabancr
.4 Nisan 2017'de Halkbank'rn notlannr olasr bir indirim icin

Segilmip Bilanqo
Kalemleri Bin TL

BaErmsrz Denetimden
Gegmig Konsolide

31.12.2014

Ba!rmsrz Denetimden
Getmig Konsolide

31.12.2015

Smlrh DeD€timden
Gegmig Konsolide

3r,12.2016
Nakit Degerler ve
Merkez Bankasr

20.331.936 23.500.539 30.211.966

Krediler ve Alacaklar 1 0 1 . 8 3 1 . 1 5 3 127.219.551 159.323.r59
Mevduatlar 103.654.150 122.504.384 150.398.877
Ozkaynaktar 15 .817.408 19.166.674 2t.369.520

agklaml$tlr.



Konuya iliqkin aynnt r bilgi ihraggr bilgi diikiimanrnrn 5.1.5 no'lu maddelerinde yer
almaktadtr.
2.6. ihraggrnrn grup igerisindeki diler bir qirketin ya da qirketlerin

faaliyetlerinden dnemli iilgiide etkilenmesi durumunda bu husus hakkrnda
bilgi

TURKiYE HALK BANKASI A.g.'nin, grup igerisindeki bir qirketin veya pirketlerin
faaliyetlerinden dnemli 0lgiide etkilenmesi sdz konusu delildir.
a 1 ihraggrnrn ana faaliyet alanlarr hakkrnda bilgi
Halkbank, Bankacrhk Kanunu ve ilgili diler mevzuatta belirtilen yiiktimliiliiklerin yerine
getirilmesi kaydryla, mevduat bankalannrn yapabilecekleri her tiirlii bankacrhk faaliyetlerini
yiiriitmektedir.

Konuya iliqkin aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 6.1 no'lu biiliimiinde yer
almaktadlr.
2.8. ihragglnrn yiinetim hakimiyetine sahip olanlarrn adl, soyadl, ticaret unvam,

Konuya iliqkin aynntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnln 12.4 no'lu maddesinde yer
almaktadlr.
2.9. Derecelendirme notu hakkrnda bilgi

yOnetim hakimiyetinin kayna[r

Ortrgrn Ticrret flnvem
Sahip Oldugu

Pav Tutrn fTL)
Pay(%) Kontroliitr KsymEr

Tiirkiye Varl* Fonu A.S. 638.825.500 51,106040 Pay Sahipl igi

Fitch Derecelendirme Notlarr (02 201

Derecelendirme Notlarl (20 Mart 2016)

Yabencl Per{ Uzun Diinem

Y€rel Psm Uzun Ddnem

kredi kalitesi not seviyesidir. Bankann uzun vadeli yerel para
finansal yiikiimliiliiklerini yerine getirmede, elveri$li ancak
ekonomideki kogullardaki degiqimlerden nispeten etkilenebilecegini

Y.rel Parr KNa D6r|cm
YP yiiktimliiliiklerini karqrlamasr

a-ncak ekonomik ko$ullardaki deEi$imlerden nispelen

yiiksek ve dngdrUlebildigi kadanyla olumsuz bir etkiye uzak finansal

Temel gdstergelerin elveritili diizeyde oldugunu ve krcdi

cinsinden destek verme imkantnm spekiilatif seviyedeki en yiiksek
derecesidir.

Yrbrncr Prra Llzun DiiDem

Krs& Diinem Yerel Psre

r ; i i ; . 1 r . - . " . , !



Mevdurt Notu kategorisinde yer almamaktadr.

Temel Kredi Notu bm D$ destek olmaksv m not verilen kurumun tek battna fDansal giiciinii
gttstermekedir.

Giiriiniim Negatif

Konuya iligkin aynntlh bilgi sermaye piyasasr aracr notunuD 8,3 no'lu maddesinde ver
almaktadrr,
2.10. caranti hiikiimleri
YOKTUR.
2.11. Garantiirhakkrndakibilgiler
YOKTUR.

2.12. Yiinetim kurulu iiyeleri hakkrnda bilgiler

Adr Soyadr GOrevi
Recep Siileyman OZDiL Yiinetim Kurulu Baikanl
Sadrk TILTAK Yainetim Kurulu Baskan Vekil i
AIi Fuat TAIKESENLIOGLU Ydnetim Kurulu Uyesi ve Genel Miidiir
Cenap A$CI Ydnetim Kurulu Uyesi
Doe. Dr. Omer ACIKCOZ Yonetim Kurulu Uyesi
Mehmet AYTEKIN Y<inetim Kurulu Uyesi
Yunus KARAN Bagrmsrz Yiinetim Kurulu Uyesi
Yahya BAYRAKTAR BaErmsrz Ytinetim Kurulu Uyesi

I(onuya iliqkin ayrrntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 10.2.1 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.
2.13. Bafrmsz denetim ve balrmsz denetim kuruluqu hakkrnda bilgiler
3 I Aralrk 2014, 31 Arahk 2015 ve 3 I Arahk 201 6 hesap ddnemleri ve ara dd,nemleri
itibarryla hazrlanan konsolide finansal tablolar ve dipnotlin Akis Balrmsrz Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik A.$. (KPMG) tarafrndan bagrmsrz denetime tabi
tutulmuStur.

Unvanr Akis Balrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miisavirlik A.g.
(KPMG)

Sorumlu Ortak Basdenetci 2014 Erdal TIKMAK / 2015-2016 AlDer GUVENC
Adr€si Riizgarlrbahge Mh. Kavak Sk. No:29 Kavacrk Beykoz, istanbul34805

3.
5.1.

iHRAC EDiLEcEK BoR9LANMA ARACLARTNA iLi$KiN BiLGiLER
ihrag edilecek borglanma araglarr ile ilgili bilgiler

Ortakhlrmrz tarafindan 750.000.000.-TL nominal degerli ve 175 g.t!r vadeli borglanma aracr
(bono) ihrag edilecektir. Halka arz edilecek borglanma araqlzr..6#aZ.liqlep gelmesi halinde
halka arz tutarr 1.000.000.000.-TL've kadar artrirlabilecekt'ird--'.-.--"-----:*^i ,'

f,ffi;.il':*" 
ayrmt,h bilgi serrnaye piyasas, 

ii"": ?fl5'"?. 
iflt-iiod" ye"

5.2, Borglanma araglarrnrn hangi para birir\ne-:-gare i}ta4 .€diidigi hakkrnda
birgi 'i'... 

!;!'!t|s6n 2r,,-

igkin ayrmtrh bilgi serrnaye piyasasr 
"i*i ?@.\,"4. hl

'  
l i  " ' i r ' _ '  . :  i i

Borglanma araglarrnrn hangi para birin\\ne giire ihtae .€aiia
b i lg i  . i . . .  4 ! ' l k r ,
araglarr Tiirk Lirasr cinsinden satrqa sunulacakt'ri. 

'..-:!tu' 
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Halka arz edilecek borglanma araglarr iizerinde, borqlanma aracrnrn devir
ve tedaviiliinii klsltlaylcl veya borglanma aractnt alanlarrn

engel olacak kayltlann bulunup bulunmadl[rna
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5.4. ihrag edilecek borglanma araglarrnrn yattnmcrya saltadlll haklar, bu
haklarln kullanlm esaslarr ve bu haklara iliskin ksrflamalar ile
derecelendirme notlarl

Bono yatrrrmcrlan, ihracr gergeklegtiren BANKA'nm alacakhsr konumunda olup, BANKA
aktifleri iizerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) bagka bir hakka sahip defildir. Bono
iskontolu olarak ihrag edilecek olup, yatrnmcrlar, ihrag edilecek borglanma araglarr igin
belirtilen hesaplama y6'ntemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, ddeme giinti almaya hak
kazanacaklardr.
Konuya iliqkin aynntrh bilgi sermaye piyasasl aracr notunun 4.6 no'lu maddesinde yer
almaktadlr.

a)

Nominal faiz oranl ve tidenecek faize iliqkin esaslar
Nominal faiz oranr: Talep toplama siiresinin son giinii olan 04.05.2017

tarihinde faiz oranr sermaye piyasasl aracr notu madde 4.7 ve 4.11'de belirtilen gekilde
kesinleqtirilerek yatrnmcrlara KAP aracrllr ile duyurulacaktu.
b) Borglanma aracrnrn vadesi ve itfa planl
iskontolu olarak ihraq edilecek sabit faizli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda
anapara ile birlikte ddenecektir. Talep toplamanln ilk giinii olan 02.05.2017 tarihinden bir ig
gtinii dnce (28.04.2017 tarihinde), esas te$kil eden basit ve bilegik oranlan ve val6r
tarihindeki fiyatr www.kap.gov.tr ve www.halkbank.com.tr adreslerinde ilan edilecektir.

Vade Baslansrc Tarihi 05.05.2017
Anapara Geri Odemesi Tarihi 27.1O.20t7

c) Kupon tideme tarihleri ile faizin ne zaman iidenmeye baglanacalr, son
iideme tarihleri

lskontolu olarak ihrag edilecek 175 g0n vadeli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda
anapara ile birlikte 6denecektir.
d) Faizin deligken olmasr durumunda, dayandrfr giisterge faiz orant ile buna

dayanrlarak hangi yiintemle hesaplanacafr:
Bonolar, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-31.1 sayrh Borglanma Araglarr Teblili uyarrnca
iskontolu olarak ihrag edilecek olup, de$iqken faiz uygulanmayacaktrr.
Ihrag edilecek olan 175 giin vadeli banka bonosunun bilegik faiz oranrnrn belirlenmesinde
baz almacak T.C. Baqbakanhk Hazine Mtstegarhlr tarafindan ihrag edilmiq Devlet ig
Borglanma Senetleri (DiBS):

. 20.09.2017 itfa tarihli TRT2009I7T16 tant-b *.,.t
o 22.11.2017 itfa tarihli TRT221117Tl0 tammh

e) Halka arz edilecek borclanma oranl

Gdsterge Faiz oranrna175 gtin vadeli bonolarrn yrlhk getiri oranr,
ihracrn 1. Gd'zlem Periyodu tincesinde (27.04
Kamuyu Aydrnlatma Platformu intemel sitesinde
getiri oranrnrn eklenmesi ile belirlenecektir.
Konuya iliqkin ay,nntrh bilgi sermaye piyasasl aracl notunun 4.11 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.

Borglanma aracr sahipleri temsilcileri haklcnda bilgi

adresli
olan ek

Saytlt Tiirk Ticaret Kanunu uyannca bono velveya tahvil sahipleri. pay sahipleriniry-r
baS{rTolarak sahip olduklarr temsil haklarrna sahip delildir. Genel Kggfda {y \
n1a,l(aklarr bulunmamaktad r r. ,12/ *\-\-/\n ar' /)
\R$"\ ro ,1 ,/ A r- L)'0 
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c)

YOKTUR.
5.6.

Faiz iidemesinin tiirev bir klsmrnrn olmasr durumunda, yatrnmrn delerinin
dayanak aracrn deferinden, iizellikle risklerin aglk bir gekilde ortaya glkhlr
durumlarda nasrl etkilendiEi hakkmda bilgi

Borglanma araglarrnrn borsada iqlem giirmesine iligkin esaslar ile iglem
giirme tarihleri

Halka arz edilen bonolarm satl$r tamamlandrktan sonra Borsa istanbul Borglanma Araglarr
Piyasasr Kesin Allm-satlm Pazan'nda iglem gd'rmesi Borsa istanbul mevzuatrnrn ilgili
hiikiimleri gergevesinde Borsa Baqkanhlr'nrn onayrna ba$hdrr. Bonolarrn halka arza iliqkin
da$rtrm listelerinin onaylanmasrnr takiben, BiA$ tarafindan belirlenecek tarihten itibaren
belirtilen pazarda iqlem gdrmesi beklenmektedir.
Konuya iligkin aynnt l bilgi sermaye piyasasl aract notunun 6.1 no'lu maddesinde ver
almaktadlr.
4. RiSK FAKTORLERi
4.1. ihraggtnln borglanma araglarrna iliqkin yiikiimliiliiklerini yerine getirme

giiciinii etkileyebilecek riskler
Kredi Riski: Kredi miigterisinin/borglusunun yaprlan sOzleqme gereklerine uymayarak
yiiktimlliltiliinii krsmen veya tamamen zamanrnda yerine getir(e)memesinden dolayr
bankann maruz kalabileceli zarar olasrhlmr ifade eder.
Kur Riski: Banka'nrn tiim ddviz varhk ve yiikiimliiliikleri nedeniyle dOviz kurlarrnda
meydana gelebilecek deligiklikler sonucu maruz kalabileceli zarar olasrhlrdr.
Likidite Riski: Banka'nrn nakit akrgrndaki dengesizlik sonucunda nakit grkrqlanm tam
olarak ve zamanrnda karqrlayacak diizeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit girigine
sahip bulunmamasr nedeniyle 6deme yiiktmliiliiklerini zamanrnda yerine getirememe riskini
ifade eder.
Faiz Riski: Faiz oram riski, faiz oranlannda meydana gelen dalgalanmalann, faize duyarh
varhk, yiikiimliiliik ve bilango drqr iqlemleri tizerinde meydana getirebileceli de[er diigiigii
olarak tanrmlanmaktadr.
operasyonel Risk: Banka igi kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsiizliiklerin
giizden kagmasrndan, banka personeli tarafrndan zaman ve kogullara uygun hareket
edilememesinden, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangrn ve
sel gibi felaketlerden veya terdr saldtnlarrndan kaynaklanabilecek zarar olasrhSrnr ifade

Piyasa Riski: Piyasa riski,sahip olunan portftly veya finansal pozisyonlarrn, finansal
piyasalardaki dalgalanmalardan ortaya glkan faiz oranr riski, kur.riski, €mtia fiyat riski,
opsiyon riski ve hisse senedi fiyatr riski gibi riskler nedeniyle zarar,gtn{-e,olasrligdrr.
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Stratejik Risk: Yanhg ticari segimlerden, kararlann diizgiin bir bigimde
uygulanmamasrndan veya ekonomik faktiirlerdeki deligime tepki eksiklilinden
kaynaklanabilecek zararlardrr.
Diler Risk: Banka 5411 sayrh Bankacrhk Denetleme ve Diizenleme Kanunu Htikiimleri
uyannca faaliyet gdstermekte olup, aynr kanun hiiktmleri uyannca BDDK'nrn diizenleme
ve denetimine tabidir. Bankacrhk Kanunu ve ilgili diizenlemelerde, d,ngdriilen gartlann
olufmasl halinde bankalamn BDDK tarafindan faaliyet izninin kaldrnlmasr ve/veya Tasamrf
Mevduat Fonu'na devredilmesine iligkin hiikiimler yer almaktadrr. Faaliyet izninin
kaldrtlmasr veya Banka'nrn TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgili kanun maddelerine ait
htikiimler sakh kalmak kaydryla yatnmcrlar bu durumdan olumsuz ydnde etkilenebilir.
4.3, ihrag edilecek borglanma araglarrna iliqkin riskler hakkrndaki temel

bilgiler
Odememe Riski: ihraggrnrn temerriide diigmesi ve vade tarihindeki yiikiimliiliigiinii yerine
getirememesinden kalinaklanan risktir. Ihrag edilen bonolann ve tahvillerin iideme
ytikiimliiliilii iigiinci bir taraf tarafindan garanti altrna ahnmamrgtrr. ihraggrnrn bononun
velveya tahvilin vade sonundaki nominal delerini ddeyememe riski mevcuttur.
Piyasa Riski: Ihrag edilen menkul krymetin vadesinden dnce satrlmasl durumunda sd,z
konusu menkul krymetin piyasa deSeri piyasa faizlerinin de$iqiminden do$rudan
etkilenebilecepi igin, piyasa faiz oranlarr yiikseldilinde ilgili menkul krymetin de[eri
azalrken, faiz oranlan diigtiiliinde menkul krymetin piyasa deperi artacaktrr.
Likidite Riski: Yatlnmcrnrn, bonoyu satarak yaptlgl yatrrrmr vadesinden d,nce nakde
ddniigtiirmek istemesi durumunda s6z konusu borglanma araglarlnln ahm satrmr igin mevcut
piyasa yaprsrnrn sr! olmasr ve diler nedenlerle pozisyonlannr uygun bir fiyatta, yeterli
tutarda ve gerekli zamanda elden grkaramamasr halinde ortaya glkan zarar ihtimalini ifade
eder.
Konuya iligkin ayrlntrh bilgi ihraggr bilgi dokiimanrnrn 4., serrnaye piyasasr aracr
notunun ise 2. biiliimiinde yer almaktadrr,
s. TTALKA ARZA ir,igrix nir,cir,nn
5.1. Halka arzln gerekgesi ve halka arz gelirlerinin kullanrm yerleri
Menkul krymet ihracr yoluyla ilk etapta sallanacak olan 750 milyon TL (Fazla talep gelmesi
durumunda ihrag tutarr I milyar TL'ye kadar artrrrlacaktrr.) tutarrndaki pasif artlflnln
tamamr daha d'nce ihrag edilen benzer vadeli bono ddemelerinin karqrlanmasrnda
kullanrlacaktrr.
Konuya iligkin ayrrntlh bilgi sermaye piyasasr aracl notunun 3.2 no'lu maddesinde yer
almaktadtr.

Halka arza iligkin temel bilgiler
Halka arzrn tabi oldufu koqullar

Halkbank 5411 Sayrh Bankacrhk Kanunu
aynt kanun hiikiimleri uyannca Bankacrhk

olup,
'nun (BDDK)

5.2.
5,2,1.

. ,  
' ; '

&r'

diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'nrn 30.09
bankalann TL cinsinden tahvil ve bono ihraq etmesine

Halka arz edilen borglanma araglarrnrn tutan halka arz takvimi
edilecek 175 giin vadeli bononun nominal tutan 750.000.000,-TL olup, s6,z konusu

borglanma araglanna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutarrnrn 1.000.000.000,
delere kadar artrnlabilecek ve krymetlerin ihrag tutarlan arasmda gelg;l tale
piyasasr aracr notunda belirtilen esaslar gergevesinde aktarma

karan ilel0: tarih va

TL
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Bono 2-3-4.05.2017 tarihleri arasrnda 3 (ii9) i9 gtinii siire ile halka arz edilecektir.
5.2.3. Halka arza bagvuru siireci ile bagvuru yerleri ve satrg $ekli
Satrg, Halk Yatrnm Menkul Delerler A.$. (Halk yatrrrm) ve Halkbank tarafrndan
toplama ydntemi kullanrlarak gergeklegtirilecektir. yatrnmcrlar, Talep Formu,nda
ettikleri banka bonosunu nominal (adet) olarak belirteceklerdir.

talep
talep

- Ttizel Ki$i Yatl.mcrlar: imza sirkiilerinin noter tasdikli 6me!i, kuruluq gazetesi, vergi
levhasr ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi, (Sayrlan dokiimanlari ilave olarai
Kurumsal Yatr'mcr tanrmrnda yer alan "Aktif toplamrnrn 50.000.000.-TL, yrlhk net
hasllatrmn 90.000.000.-TL, cizsermayesinin s.boo.ooo.-u-,nin i.izerinie olmasr
krstaslanndan en az ikisini taqryan kuruluqlar,rn', yrllrk kurumlar vergisi
beyannamesinin fotokopisi (varsa yeminri Mali Miiqivir (yMM) tarafrnian
imzalanmrg, yoksa kurum yetkilileri tarafrndan imzalanmrg oiarak) veya yMM
tarafindan diizenlenmit tam tasdik raporunu sunmasr gerekmektedir.)

Gerekli giivenlik dnlemlerinin ahnmasr koqulu ile altematif dalrtrm kanallarrndan yaprlan
baqvurularda yatrrmcrlar, talep formunu elektronik ortamda do'idurarak imzatayacatlardu.
Talep formlan elektronik ortamda saklanacaktrr.
Bagvuru Yerleri:
Banka bonolarrnrn halka arzrna Yurt ici Bireysel yatrrrmcrlar kategorisinden katrlmak
isteyen yatrrrmcrlar,
HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A,S.
Halide Edip Adrvar Mah.
Dariilaceze Cad. No:20 Kat:4-5
34382 gigli-istanbul
Tel :  +90 (212)314 8l  81 Faks: +90 et2)221 3t gl
merkez adresi, Halk Yatrnm'rn flim gubeleri ve internet adresi (wxw.halk yatiim.com.t) ile
Halk Yatrnm'rn emir iletimine aracrsr olan TURKiYE HALK BANKASI A.$.,nin ttim
gubeleri ile Halkbank internet bankacrhgr (lvvvw.halkbank qalur) ile talepte bulunmak igin
baqvurabilirler.

Halk Yatrrrm Menkul Delerler A.g. ve Tiirkiye Halk Bankasr A.g. nakden ddeme yolu ile
talep toplayacaklardrr.

veya siiri.ici.i belgesi veya pasaport)
fotokopisi

Aynca1'

Krymet Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul
Halk Yatrrrm ve Halkbank'rn tiim
(www.halkbank.com.tr)

Diiviz Blokesi Yiintemi ile Odeme Kabul

intemet bankaclhEl

rn tiim gubeleri ile Halkbank inremet
.!17

com.tr),
Mevduat Blokesi Yiintemi ile 6deme Kabul Basvuru Yerleri

tiim gubeleri ile Halkbank intemet bankacrhlr (www.halkbank.com.tr)
edilebilecek asgari velveya azami miktarlar hakkrnda bilgi

Gergek Kiqi Yatrrrmcrlar: Kimlik (niifus ciizdanr
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