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TiiRrdyE HALK BANKAST A.g.
Ozel
Bu iizet, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul),nca ..16J.35...1.10;1I. tarininUe

onaylanmDttr.

OrtakltElmzrn toplam 4.000.000.000.-TL tutanndaki ihraC tavaDr kapsamltrdaki
borglanma araglarrnrn halka arz edilecek 750,000.000.-Tl,lik krsmrnu satrgrna iligkin
iizettir. Halka arz edilecek borglanma araqlartla fazla talep gelmesi durumunda halka
arz tutan 1.000.000.000.-TL,ye kadar artlnlabilecektir.
Ozetin onaylanmasr, dzette yer alan bilgileritr doEru olduEunun Kurulcr tekeffiilii
anlamrna gelmeyecegi gibi, sdz ko[usu borglanma araglanna iliikin bir tavsiye olarak
da kabul edilemez. Bu tizet qergevesirde ihrag edilecek borflanma araqlarrua iligkin
ihraqgmln yahrrmctlara kartl olatr iideme yiikiimliiliiEii, Kurul veya herhangi bir kamu
kurulutu tarafindan garanti alttna alrtrmamDtrr. Aynca halka arz edilecek borglanma
ara9lannrn liyatrnrn belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi
yoktur.
Bu iizet, ihraqgr bilgi dokiimanr ve sermaye piyasrsr aracr notu ile birlikte gegerli bir
izahname olu$turur ve ihraggr bilgi dokiimanl ve sermaye piyasasl aracr toiunda yer
alarl bilgilerin ozetiDi igerir. Bu nedenle, atzet izahtrameye girit olarak okunmall ve h.lka
arz edilecek borqlaurna .raqlanna iliikin yattnm kararlarr ihraggr bilgi dokiimanr,
sermqre piyasasl aract notu ve (izelin bir biitiin olarak deEerlendirilmesi sonucu

verilnlelidir.

Bu irzet ile birlikte incelenmesi gereketr ihragqr bllgi dokiimanr 1U03.2015 tarihitrde,
ihrasgr bilgi dokiilrgnrna iliskin degi$iktik mertri2?05/2015 tarihinde vc scrmaye
piyasasr aracr notul(.f.lO5l20t5 tarihinde, ortaklrErmrzrn uqathalkbank.com.tr ve hali<a
arzda sat$a aracrltk edecek Halk Yatrrrm Menkul Deferler A.$.,nin
wwv.halkyatirim.com.tr adresli internet siteleri ile Kamuyu AydrDlatma platformu
(KAP)'nda (kap.gov.tr) yaylmlanmrytrr. Ayfica basvuru yerlerinde incelemeye aqrk
tutulmaktadrr.

SPKn'nun 10'uncu maddesi uyarrlca, izahnameyi olu$turan belgeler ye bu
belgelerin eklerinde yer alan yanhq, yan trcr ve eksik bilgilerden kaynaklatran
zararlardaD ihraqgr sorumludur. Zararl,n ihraqgtdan tazmin edilememesi veya
edilemeyeceEinin ag*Ca belli olmasr halinde; halka arz edeDler, ihraca aracrhk eden
yetkili kurulut, varsa garantdr ve ihraggmm yitnetim kurulu iiyeleri kusurlarrna ve
durumun gereklerine giire zararlar kendilerine yiikletilebildiEi iilciide sorumludur.
Ancak. izahnameyi olusturan diier belqelerle birlikte okunduEu takdirde iizetin
hatal'
olmasr d
k iiz
olarak ilpililere herhanei bir hukuki sorumluluk yiiklenemez. Balrmsrz denetim,
derecelendirme ve deEerleme kurulutlan gibi izahnameyi olutturar belgelerde yer
alma4 iizere hazrrlanan raporlarr haztrlayan kigi ve kurumlar da hazlrladtklart
raporlarda yer alan yanl$,
bilgilerden sPKn hiikiimleri qerser esinde
soruri Jdur:rr_fl**,Yi
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4.

KISALTMA vE TANIMI,AR
ABD
A.S.
Banka, Ihraggr, Ana
Ortakhk Banka veya

Amerika Birlesik Devletleri
Anonim Sirket

Tij*iye Halk

Bankasr A.S.

Halkbank

BDDK
Borsa ve\a BIAS

BankacrLk DiiT-enleme ve Denetleme Kurumu

FED

Federal Reserve

ISIN

Uluslararasl Menlul Krymetler Tanrmlama Numarasl (lntemational
Securities Identifi cation Number)

Kurul veYa SPK
SPKn
TCMB
TI,
TTK

YK

Borsa istanbul A.S.

Sermaye Piyasasr Kurulu
Sermaye Piyasasl Kanunu

Tiirkiye Cumhurirer Merkez Bankasr
Tiirk Lirasl
Tiirk Ticaret Kanunu
Ydnetim Kurulu

l5\orrs

"'

I.

OzETiN SoRUMLULUdUNU YIJKLENEN Ki$iLER
Ka[uni yetki ve sorumluluklarrmE dahilinde ve gairevimiz qergevesinde bu iizette ve
eklerinde yer alan sorumlu oldugumuz k$lmlarda bulunan bilgilerin ve verilerin
ger9ege uygun olduEunu ve iizette bu bilgileriD anlamrnr degiStirecek nitelikte bir
eksiklik bulunmamasr igin her tiirlii makul iizenin giisterilmit oldufiunu beyan ederiz.
Ihragql

TURKIYE HALK BANKASI A.$l

Sorumlu OlduEu Xlsrm:

t,/

dzETiN TAMAMT
URER

tlaat UYSAL

elMiidiir Yard.
2t/05/20ts
Halka Arza Aracrhk Eden

IIALK YATIRIM

Kurulu!
EGIRIER A.$.

Sorumlu OlduEu X$rm:

I

OzETiN TAMAMT
Biilent SEZGiN
Genel Miidtr Yard.

urat QETiNKA,YA
Genel Miidiir

21t05t20t5

2.

iHRAqqryA iLi$KiN BiLGiLER
ihragghh ticaret iinyatrr

2.1.

TURKIYE HALK BANIIASI A.S.

2,2,

ihraqquln hukuki statiisii, tabi olduEu mevzuat, ihraqclnrn kurulduEu iilke
ile iletitim bilgileri

Hukuki Slatii

T,bi Olduiu Yasal Mevzuet
Kurulduiu Ulke
Fiili Yirnetim Yeri

Anonim Sirker
T.C. Kaunlarr

Tiirkiye
Barbaro\ Mahallesi. Sebbo] Solal

\o

4 1474b Arasehir-isanbul

r^r\w.halkbdk.com.tr

(216) 503',70 10 / (212\ 340 93 99rJ- - - -':-...
Nunenl,r,
Konuya ilipkin avnntrh bilgi ihracer bilgi dokiima
almaktadrr.
.,,'
Telefon ve Flks
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desitrde yer

2.3.

Ihraqgryr ve faaliyet gaisterilen sektiirii etkileyen itnemli eEilimler

yllfim ilk yansmda para politikalanndaki ayngma kiiresel piyasalar iizerinde belirleyici
olmaya devam etrnektedir. Bir taraftd ABD Merkez Bankasl (Fed) faiz arhnm siirecine
ba$lamak igin geri sayarken diger taraftan Avrupa Merkez Bankasr (ECB) 2014 yllmda
uygulamaya koydugu T-LTRO ihaleleri (Targeted Long Term Refinancing Operations),
VDMK (Varhga DayaL Menkul Krymetler) ve Teminatll Varlk almlanna ek olarak devlet
tahvil allm programl aglklamrstlr. ingiltere Merkez Bankasl ve Japonya Merkez Bankasr da
varhm alm programlarmr siirdiiriirken Qin Merkez Bankasr hedef biiyiimeyi gerqekleqtirmek
adrna politika faizi ve zorunlu karflhk oranlarmda indiimlere gitmiStir.
2015

Olumsuz hava ko$ulla , petrol fiyatlanndaki azallF bagh olarak bazr lirketlerin petrol
iiretimini azaltmalan, Dolardaki delerlenme ve bazr bdlgelerdeki iqgi grevleri ABD ilk qeyrek
biiyiime verisinin zayrf bir performans sergilemesine neden olmu$tur. Diger taraftan i$sizlik
oranlannrn kriz oncesi seviyelere gerilemesine ragmen Fed'in istihdam tarafindaki iyilegmeye
ydnelik daha fazla kanft aramasr, ikinci geyrege ait ekonomik verilerinin iinemini
artrrmaktadrr. Fed'in faiz artrnmrna baglayacaEr tarihe iliqkin piyasa beklentileri Eyliil aylnt
itaret etse de Nisan ve Mayls verilerinin ekonomik aktivitedeki toparlanmarun giiglendilini
giistermesi halinde Fed Haziran toplantrsrnda faiz aftl ml opsiyonunu masaya
tatlyabilecektir. Fed'in faiz artrrrmlannr yavaq adrmlarla gergekleqtirecegi beklenirken piyasa
tarafindan Eyliil aylna dtelenen faiz artmm siirecinin daha 6nce baglatrlmasr halinde kiiresel
piyasalardaki volatilite artabilecektir.
2014 ylnda yurti9i talebin lllmh se),retmesi ve ihracatm 2014 yrlmrn ikinci yarrsrnda ivme
kaybetmesi biiyiimenin hrz kesmesine neden olmu$tur. A)'nca Rusya ekonomisinin
yava$lamasr ve jeopolitik geli$meler de ihracat ve biiyiime iizednde baskr olu$turmuttur. Bu
yrhn ilk geyreline ait Sncii veriler ise ilk qeyrekte biiyiimenin zaylf kaldlglna igaret ederken
Nisan ayr verileri, ekonomik aktivitenin ikinci geyrekte toparlanmaya ba$ladrgrnr gdsteriyor.
Petrol fiyatlaflndaki giirece diifiik seviyeler ve AB'ye yap an ihmcatrn Biilge ekonomisindeki
toparlanmaya paralel artrta gegmesi ise cari agrktaki iyilegme egilimini destekleyecek
geliSmeler olarak 6ne grkmaktadr. DiEer taraftan kdtli hava kogullarrmn grda fiyatlarrndaki
arh$r desteklemesi ve TL cinsi ithalat fiyatlannda g6zlenen yiikselit yrlhk enflasyonda
beklenen diilii$iin gergeklegmesini engellemi$tir. Ancak grda fiyatlar:nrn azalmasr ve Alustos
ayrna kadar gtizlenebilecek olumlu baz etkisiyle yrlhk enflasyonun dii;iiSe geqmesi
beklenmektedir. Fed'in faiz artrrmrna yonelik belirsizlikler ve ylhk enflasyonda beklenen
dii$iisiin saElanamamasl TCMB'yi temkinli davmnmaya zorlamaktadrr. 2015 yrl merkezi
ydnetim biitgesinde vergi dltl gelirlerin azalmasl ve faiz ddemelerinin bu dijneme denk
gelmesine ba$r olarak faiz giderlerinin artrnasr, 2015 yhnrn ilk geyreginde biitge dengesinin
gegen yllm iizerinde agrk vermesine neden olmuttur. lkinci qe),reken itibaren ekonomik
aktivitede gtiriilecek olasr toparlanmanm etkisiyle vergi gelirlerinin artrla gegmesi ve bii4enin
OVP tahminleriyle ulumlu hale gelmesi beklenmektedir.

Konuya ili$kin ayrmt
almaktadlr.

2.4.

r bilgi ihra*cl bilgi dokiimanrnrn 8.2 no'lu maddesinde

yer

ihraggrnrn dahil olduEu grup ve grup icirdeki konumu hakkrnda bilgi

Tiakiye Halk Bankasr A.S. paylannm ya slndan fazlasmm Ozellettirme

ldaresi

ur. Banka. BDDK ve kamu denetim komitelerinin yan, srra halka agrk 1'l"48.9 agrklk
reyn'de
iiill r[i(

'il-r{ i:

i

$ubeyi, I Ozel iglem Merkezini iQermektedir. Bununla birlikte Ana Ortakllk Banka'nlfl
iran'da ve Lonra'da birer adet temsilciligi bulunmaktadrr. Altematif dagltm kanallannl,
1.892 ATM, gaEn merkezi, intemet bankacrhgr, tv bankacrlgr ve wap bankactl[r
oluqturmaktadlr.
Banka nrn aynca farkh finansal
i$tiraki bulunmaktadrr.

Konuya

if kollannda faaliyet

ilifkin ayrrntrh bilgi

ihraeCr

gOsteren 9 adet bagh ortakhgr ve 5 adet

bilgi dokiimanrmn 7.1 no'lu maddesinde yer

almaktadrr.

2.5.

Kar tahmin ve beklentileri

YOKTUR,

2.6.

ihragCr bilgi dokiimanrnda yer alan finansal tablolara iligkin balrmsz
denetim raporlanna $art olu$turan hususlar hakkrnda aqlklama

31 Aralk 2013 ve 3l AraLk 2014 hesap diinemleri itibarryla hazrrlanan konsolide finansal
tablolar ve dipnotlarr Akis Bagrmslz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mi.i$avirlik A.$(KPMG) tarafmdan baErmsz denetime tabi tutulmu$tur.
aaElms|z Denetim Sirketi
Akis Bagmsrz Denetim ve Serbest Muhas€beciMali MiiSavnlik A.$.
Akis Bagmsrz Denetim ve S€rbesr Muhasebeci Mali MtlFvirlik A.$.

31.12.2011

3t l2 2013
31.12.2014

Giiriis
Olumlu
$anl,

tarihli finansal tablolaro iliskin BaimsE Denetci Gliriisii

"Gtirii$iimiize gijre, ili$ikteki konsolide finansal tablolar, biitiin iinemli taraflanyla, Tiirkiye
Halk Bankasr A.$.'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakllklannrn 3l Arahk 2014 tarihi
itibarryla konsolide finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren ddneme ait faaliyet sonugla
ile nakit akrmlannr 541I saylh Bankacll* Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri gere[ince
yiiriirliikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standafilaflna ve Bankacrllk
Diizenleme ve Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslarma
iligkin yaymlanan diger yiinetrnelik, tebliE ve genelgeler ile Bankacrhk Diizenleme ve
Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak dogru bir bigimde
yansrtmaktadr.
31.12.2013

"

larihli

fi

ansal labloloru iliskih Baitmsz Denetci Gtiriisi)

"31 Arallk 2013 tarihinde sona eren hesap ddnemine aft iliqikteki konsolide finansal tablolar,
Banka ydnetimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz
geliqmelerin olasr etkileri nedeniyle aynlan ve 196.069 bin TL'si cari dcinemde iptal edilerek
gelir yazlldrktan sonra kalan net 132.231 Bin TL tuta nda serbest kar$ rgl igermektedir.
Gdriitiimiize gdre. yuka da agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri
haricinde, ili;ikteki konsolide finansal tablolar, biitiin iinemli taraflanyla, Tiirkiye Halk
Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklannm 31 Aralk 2013 tarihi itibarryla
konsolide finansal durumunu ve a),nl tarihte sona eren ddneme ait faaliyet sofluglan ile nakit
akrmlannr 5,+ll saylh Bankacllft Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri geregince
yiidirliikte bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrlk
ve Denetleme Kurulu. taraflndan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna
in yayrmlanan diger ydnetrielikr aebli! ve genelgeler ile Bankacrlk Diizenleme ve
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2.1.

Segilmit linansal bilgiler ve faaliyet soDuglar

Son finansal tablo tarihinden itibaren HALKBANKASI'nm finansal durumu

faaliyetlerinde olumsuz bir degigiklik olmadrglnl beyan ederiz.
B.Ems'z
Sef ilmit Bihngo Krl.mleri
DeDetimden Ge$Dit
Rin TL
Konsolide

Denetitnden GeCmit
Konsolide

3r.r2,2013

31.12.2014

20-021.395

20-33t -936

Nakit Deg€rler ve

Merkez

Mevduadar

Ozkaynakla

Sefilmir Gelir Trblosu

Krlemleri

84_968_927

I01.831.153
103.654.150
15.817.408

BrIlms'z
31.12.20t3

S'n'rlr Brg'msz
Denetinden Getnit
Ko.solide
3t-t2-2014

2.842.698

2.270_398

DeDetimden Gegmit
KoDsolide

Bir TL
Net Ddnem Kan / Zarafl

BrEunsu

100.395.179

l3-371.015

ve

ihraggrnrn iideme giiciiniin degerlendirilmesi i9in iinemli olan, ihraq9tya
iliqkin son zamanlarda meydana gelmig olayl.r hakklnda bilgi
Banka, 18.11.2014 tarih,46-40 sayrl ydnetim Kurulu Kararr ile ball ortakhk geklinde
katlhm bankast kurmayl planlamaktadtr. Siiz konusu bankanrn kurulu5u igin Bankactllk
Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan 16.01.2015 tarihinde iin izin verilmiq olup
Bankaya tiizel ki$ilik kazandtnlma gah$malan devam etmektedir.
2.8_

Kurulmasr planlanan kattllm bankast igin ana ortakhk Banka tarafrndan konulacak sermaye
taahhiidii, Banka'nm yapmayr planladlgl bedelli sermaye artrtr ile yerine getirilecektir. ilave
kaynak giriqinin bedelli sermaye i$lemlerinin tamamlanmasryla gergekleStirilmesi
planlanmakta olup, sureg ile ilgili gerekli bildirimler wrvw.kap.gov.tr adresli intemet sitesi
iizerinden ilgili SPK mevzuatr gerqevesinde yaprlmaktadr.
http://wuw.kapgAf.llbildirim-sorqulari,/bildirim-detayi.aspx?id=40226 t
hftp://wuw.kap.eov.trlbildirim-soreulari/bildidm-detavi.aspx?id:402694
htto://www.kao.eov.trlbildirim-sorsulari,tildirim-detavi.aspx?id=409035
http://w\ /w.kap.sov.tr6ildirim-sorqulari/bildirim-detavi.aspx?ilEll!220
http://www.kap.qov.tr/bildirim-sorqulari,/bildirim-detavi.aspx?id=418287
http://www.kap.eov.tr,6ildirim-sorqulari,/bildirim-detayi.aspx?id:419567
htto://www.kap.eov.trlbildirim-sorsulari/bildirim-detavi.aspx?id:424543
htto://wuw.kap.eov.tr,ibildirim-soreulari/bildirim-detavi.aspx?id=4261 l9
http://www.kap.sov.trlbildirim-sorqulari/bildirim-detayi.aspx?id=428206
Bununla birlikte, ertelenen semaye artrrm stirccinin kaytth sermaye sistemi iperisinde daha
hlzh bir $ekilde yaprlmasr amacryla Banka Ydnetim Kurulu. 02.0J.2015 tarihli Toplantrsr,nda
Bankanrn kayrtl sermaye sistemine gegmesine karar vermig ve 27.02.2015 tarihinde
gerqekle$tirilen Olalan Genel Kurul ile esas sermaye sisteminden kayrtl sermaye tavanrna
gegilmiqtir. Banka'nrn son durumda grkanlmrg sermayesi I.250.000.000.-TL olup, kayrtlr
sermaye tavanl 7.500.000.000.-TL olarak belirlenmiqtir.

ihragg bilgi dokiimanmrn 5.2,2, 5.2.3, 14.1 I.e t.t.2 no,tu
da

+
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TURKIYE HALK BANKASI A.S.'nin. grup igerisindeki
faaliyetlerinden Snemli dlQiide etkilenmesi siiz konusu delildir.

bir

girkerin veya girketlerin

Ihrac9lnm ana faaliyet alanlarl hakkrnda bilgi

2.10.

Halkbank, Bankacrhk Kanunu ve ilgili diler mevzuatta belirtilen yiiklmliiliiklerin yerine
getirilmesi kaydryla, mevduat bankalannrn yapabilecekleri her tiirlii bankacrlk faaliyetlerini
yiiriitnektedir.

Konuya iliqkin aynnhh bilgi ihraqsr bilgi dokiimanrnrn 6.1 no'lu biiliimiinde yer
almaktadrr.
Ihrafqrnrn yiinetim hakimiyetine sahip olanlann adr, soyadr, ticaret u[vanL
yiinetim hakimiyetinin kayDaEr

2.11.

O(ri'n Tic,ret Utrvirr
LC.B.tbatml,k Ozelle$ime

SdipOlduEtr
P.v Tut fl (TL)

lay Srhipli8i

5r, t060

638.825.500

Konuy. ili$kin ayrrntrh bilgi ihraqqr bilgi dokiimaurnrn 12.4 no'lu maddesinde yer
almaktadlr.

2.12,
l'itch

Derecelendirme notu hakkrnda bilgi
Derecelendirm€ Notla.r (19
h^t 2ll

Y.bbcr P&, Uzu.

Di,nem

Yabdcr Pan Ks. Ddnen

Yerel Pua Uzu, Dirnem

BBB.

r3

BBB

Iyi kr.di kaliresi not wiycsidir. Bokd'n uan vadeliyabecr
a findsal yijkinlnliiklerini }erine eelimcdc, elveritli acal

p

etonomideK ko$ullddaki deEisimlerden nispeten
etkilenebileceEini eislerir.
Ortadiinemde bn deEisiklik beklenmediiini edstemektedir.
Bok@'n k,sa dti.emde YP ynkiimluiikleriri kars'lma, elverisli
Mcak ekonomik to$llrdaki deBi$inlerden nispelen

eltilenel,ilecerini sdsre.ir
Iyi kredi kalilesi nor eviyesidir Bokd'n uzun vadeliyeEl pda
fi.@sal ynkiinliilnkbrini ycrine gclimedc, elveritli acak
ekonooideki kotull dali deEilimlerden.ispete!
eltilenehil€ceEini pitsteft
Orta d.,nemde bir denisiklik beklenmedinini ciisternekedir

B

kor.

kBa dti.emde

1? liiknmulnklerini ket'lamEr

ellerilli dcdt( ekononil kotulltudali degiimlerden nispden

YerelParaKN. Diinem

etkilenebileceEini et'sterir.
Ulkeye ail diger kurulN ve tiikiidliiliiuerle k&rtla$tnldtAtnda
ynksek v. ijDsaidilebildiEi kaddryla olumsu bir elkiye uzal
finansal lnkiimlnliiklere uvnakaoaJitesi soslerir.
Orta diinemde nir n.r deEi(itliEi 6npdrillmemekledir

Iinansal Ka.asile Nolu
Deslek Dereelendime

Taber

BBB.

Be'kmm kedi kslilesinin ili oldulma is&et ehehedir.
Bmkm'n vnksk ihtimalle destek alabileceni.i si,slerir.
Ulke'nin destek e L ve ihdmdlini belinmehedir.

Moody's D€receletrdirme Nothrr (4 Arallk 201,1)
Fiornsd G0flnliik

Yererli tsel finmsal siice sahip olduEuu,

poidsiyel

ohat d$ desteEe

zmm zmd

ihriyaa duyulabileceEini

Ynknmlnhklerinin, ona derecede olduiunu !e ona deEcede
kEdi riskine labi olduEunu gtjstemehedir.

D6..m Y.r.l P.r. M&dnrt

K6a vadeli yiikiinhlijklerini )erine getebilecek

mkul

tapdilede olduluu edsteoeLlcdir.

lcdi

riskine rabi olduaunu

I,i,ir

.\

..)\a\'

G6rnriin
KBr

D6n€m

Y.brrcr Prm M.tdu.t

Ksa v.deli tiiknntiliiklerini yerine getirebilecek makul
kapasitede olduEunu giistemekledi..

DD desrek olmakszD noi lerilen kurumm rek barna finesal
giiciinii gi,stcmektedir, ciddi derecede lcdi rish olduEunu ve
.peliilarf LRd, un.ul& lalrrabikLeA,n. Eo'remehedi

Konuya ili$kiD aynntrh bilgi sermaye piyasasr aracr notunun 8.3 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.

2.13.

Garantihiikiimleri

YOKTUR.

2.14.

GaraDtdrhaklondakibilgiler

YOKTUR.

2.15.

YiiDetim kurulu iyeleri hakkmda bilgiler
Giirevi
Hasan CEBECI

Ylrnetim Kurulu Backan,
Yonetim Kurulu Barkan Vekili/
BaEmsrz Y6netim Kurulu Uves;
Yonetim Kurulu Uvesi ve Genel Mndnr

Siilevmm KALKAN

Ali Fuar TASKESENLIOGLU
Emin Sirha CAYKOYLU
D., Nuzahit KESKIN
D.. Ahmet YARIZ

Ydtretim

Yunus KARAN
Ismail Erol ISBILEN

Uvesi

Kmlu Uyesi
aynntrh bilgi ihraggt bilgi dokiimanrnrtr 10.2.1 no'lu maddesinde yer

Sadrk

Konuya ilitkin

Kwlu

Ydnetim Kurulu Uvesi
Ydnetim Kurulu Uvesi
Ydnetim Kurulu tlvesi
BaE,msrz Yirnelim Kurulu Uvesi

TILTAK

BaArmsrzYonerim

almaktadrr.

2.16.

BaErmsE deDetim ve baErmsE denetim kurulugu hakkrnda

bilgiler

3l Arallk 2013 ve 31 Arahk 2014 hesap ddnemleri itibanyla hazrrlanan konsolide finansal
tablolar ve dipnotlarl Akis Balrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Mii$avirlik A.S.
(KPMG) tarafrndan bagrmsz denetime tabi tutulmu$tur.
Akis BaErmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali MiiFvirlik A.S.
IKPMG)
Sorumlu Ortrk Basdenetci

Erdal TIKMAK

Riizparhbalce Mh. Kavak Sk. No:29 Kavac,k Bevko7- istanbul34805

3.

3.1.

iHRAc EDiLECEK BoRCLANMA ARAqLARINA iLi$KiN BiLGiLER
ihrac edilecek borClanma araClarr ile ilgili bilgiler

Ortaklgrmz tarafindan 750.000.000.-TL nominal degerli ve 175 giin vadeli borglanma aracr
(bono) ihrag edileceltir. Halka arz edilecek borglanma araglarma fula talep gelmesi halinde
halka arz tutan I.000.000.000.-TL'ye kadar artrllabilecekir.

Konuya ilitkin aynntlh bilgi sermaye piyasasl aracr notunu[ 4. btiliimiinde yer
orqlanma a raqlag;ri{'hJi'[i para birimine giire ihraq edildiEi hakkmda bilgi
lanma a
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Halka arz edilecek borClatrma araglarl iizerinde, borclanma aracrnrn devir ve

tedavuliinii k$rtlaytct veya borglaDma aracmt alanlarm haklarmr
kullanmasrna engel olacak kayltlarrtr bululup bulunmadEtna iliqkin bilgi
YOKTUR.

3.4.

ihrag edilecek borglanma araglarrnrD yatrrrmcrya saEladrEr hakl.r, bu
haklarrD kullanrm esaslan ve bu haklara ililkin kBrflamalar ile
derecelendirme notlarl

Bono yatlrrmcrlan, ihracl gergekle$tiren BANKA'ntn alacakllsl konumunda olup, BANKA
aktifleri iizerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) baqka bir hakka sahip degildir. Bono
iskontolu olarak ihrag edilecek olup, yatnmcrlar, ihrag edilecek borclanma araglan igin
belirtilen hesaplama yiintemi ile hesaplanacak anapara ve faizlerini, iideme giinii almaya hak
kazanacaklardr.

Konuya iligkin aynntth bilgi sermaye piyasast aracl notunun 4.6 no'lu maddesinde yer
almaktadrr.
3.5.

Nomioal faiz oranl ve ddetrecek faize ili$kiD esaslar

a)

Nominal faiz orant: Talep toplama siiresinin son giinii olan 03.06.2015 tarihinde
faiz oranr sermaye piyasasl aracr notu madde 4.7 ve 4.1I'de belirtilen qekilde kesinle'tirilerek
yatrnmcllara KAP araclhF ile duyurulacaktlr.

b)

Borqlanma amc[m vadesi ve itfa plant

iskontolu olarak ihrag edilecek sabit faizli bonolann faizi bir defada ve vade sonunda anapara
ile birlikte iidenecektir. Talep toplamanm ilk giinii olan 01.06.2015 tarihinden tince
(29.05.2015 tarihinde), ihraca esas basit ve bilegik oranlan ve val6r tarihindeki fiyatr ilan
edilecektir.
Vade Badans,c Tarihi
Anapara Geri Odemesi Tarihi

c)

05.06.2015
27.11.2015

Kupotr iideme tarihleri ile faizin ne zaman iidenmeye ba;lanacaEl, son iideme

tarihleri
iskontolu olarak ihrag edilecek 175 giin vadeli bonolarrn faizi bir defada ve vade sonunda
anapara ile birlikte iidenecektir.

d)

Faizin degi$ken olmasr durumunda, dayandEr giisterge faiz oranr

ihraq edilecek olan 175 giin vadeli banka bonosunun bileqik faiz oranmm belirlenmesinde baz
ahnacak T.C. Bagbakanltk Hazine Miiste$arlEr tarafindan ihrag edilmi$ Devlet ig Borglanma
Senetleri (DIBS);

.
.
e)

itfa tarihli TRTI 81 1 I 5Tl 8 tamml ve
tarihli TRT I 6 1 2 I 5Tl 9 tanrmh kr),rnetlerdir.
Halka arz edilecek borglanma araClannrn yrllk getiri oranl
18. I 1.201 5
I 6. I

2.20 t 5 itfa

175 gnn vadeli bonolann yrllk getiri oran,, bonolar igin hesaplanan G6sterge Faiz oranrna
%0,50 (elli baz puan) ek geti oranl eklenmesi ile belirlenecektir.

f)
6t02

Borqlanma aracr sahipleri temsilcileri hakkrnda bilgi

Tiirk Ticaret Kauui.rl qya nde. bono ve/veya tahvil sahipleri, pay
sahip oldukiariemsil hgklartna sahip degildir. Cenel Kurull
'r;;ii

9
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g)

Faiz iidemesinin tiirev bir k$mtntn olmasr durumuDda, yattrrftm deEerinin
dayanak aracrn degerinden, iizellikle risklerin agtk bir tekilde ortaya CrktrEr
durumlarda nas etkileDdigi hakkrnda bilgi

YOKTUR.

3.6.

Borglanma araglannrn borsad. itlem gtirmesine ili$kin esaslar ile i$lem
girrme tarihleri

Halka arz edilen bonolann sattgr tamamlandlktan sonra Borsa istanbul Borglanma Araglan
Piyasasr Kesin Allm-Sattm Pazar'nda iqlem giirmesi Borsa istanbul mevzuatlnln ilgili
hiikiimleri gergevesinde Borsa Ba$kanlEr'mn onaylna baghdtr. Bonolarrn halka arza iligkin
dagrtrm listelerinin onaylanmasrnl takiben, BiA$ larafrndan belirlenecek rarihten itibaren
belirtilen pazarda iqlem gijrmesi beklenmektedir.

Konuya iliqkin aynntth bilgi sermaye piyasasr aract notunun 6.1 no,lu maddesinde yer
.lmaktadlr.
4.

RisK FAKT6RLERi

4.1.

ihraqgrnrn borjlanma araglaflna ilitkiD ynkiimliiliiklerini yerine getirme
giiciinii etkileyebilecek riskler

Kredi Riski: Kredi miiiterisinin,iborglusunun yaprlan sijzlegme gereklerine ulmayarak
yiikiimliiliigiiflii

krsmen veya tamamen zamanmda yerine getir(e)memesinden dolayl bankanrn
maruz kalabilece[i zarar olaslLgrnr ifade eder.

Kur Riski:

Banka'nrn tiim d6viz varltk ve yiikiimliiltikleri nedeniyle ddviz kurlannda

meydana gelebilecek degiSiklikler sonucu maruz kalabilece[i zarar olasrlr!rdrr.

Likidite Riski: Banka'nrn nakit aklqlndaki dengesizlik sonucunda nakit Qrkrflarnr tam olarak
ve zamanmda karqrlayacak diizeyde ve nitelikte nakit mevcuduna veya nakit giri$ine sahip
bulunmamasr nedeniyle iideme yiikiimliiliiklerini zarnamnda yerine getirememe riskini ifade
eder.

Faiz Riski: Faiz oranr riski, faiz oranlannda meydana gelen dalgalanmalann, faize duyarh
drgr itlemleri tjzerinde meydana getirebilecegi deger dii;iitii

varl*, yiikiimliiliik ve bilango
olarak tanlmlanmaktadlr.

Operasyonel Risk Banka i9i kontrollerdeki aksamalar sonucu hata ve usulsiizliiklerin
gdzden kagmasrndan, banka personeli tarafindan zaman ve koqullara uygun hareket
edilememesinden, bilgi teknolojisi sistemlerindeki hata ve aksamalar ile deprem, yangrn ve
sel gibi felaketlerden veya ter6r saldrnlanndan kaynaklanabilecek zarar olasrhgrnr ifade eder.

Piyasa Riski: Sahip olunan podijy veya finansal pozisyonlarrn, finansal piyasalardaki
dalgalanmalardan ortaya 9ftan faiz oranl riski, kur riski, emtia fiyat riski, opsiyon riski ve
hisse senedi fiyatr riski gibi riskler nedeniyle zarar etme olasrlgldlr.
4,2.

DiEer riskler hakkmdaki temel bilgiler

itibar Riski: itibar riski, faaliyetlerdeki baganszhklar ya da mevcur yasal diizenlemelere
uygun davranrlmamasl neticesinde Banka'ya duyulan giivenin azalmasr veya itibann
zedelenmesi ile ortaya grkabilecek kaybr ifade €tm€ktedir.

i9 Riski: Faaliletin siirdiirijlqesine iliflsln flsk olarak da lanrmlanabilecek i$ riski hacim. marj
de!iqimlerden kaynaktanan risktir.
Ziderlerdeki dalgalanrnah(qrr. .t\Xf

r

{..q:mrndaki
tralejik {s,!,: Vantrp ricari-si9}hftr(6e. kdflrlarrn dingiin bir bigimde uygutanmamasy
ektno.fik fakrorlerdeti'dqlisigqleiiki elsik li!inden kay nattana6ip4. zarartardr
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Difer Riskl Banka 54ll

sayrh Bankacrhk Denetleme ve Diizenleme Kanunu Htkiimleri

uyarmca faaliyet gdstermekte olup, aynr kanun hiikiimleri uyannca BDDK'nln diizenleme ve
denetimine tabidir. Bankacrlk Kanunu ve ilgili dtizer emelerde, ijngdriilen tartla n oluqmasr

halinde bankalann BDDK tarafindan faaliyet izninin kaldrrrlmasr ve/veya Tasarruf Mevduat
Fonu'na devredilmesine ili*in hiikiimler yer almalladlr. Faaliyet izninin kaldrrrlmasr veya
Banka'nm TMSF'ye devredilmesi durumunda ilgili kanun maddele ne ait hiikiimler saklr
kalmak kaydryla yatrrrmcrlar bu durumdan olumsuz y6nde etkilenebilir.

4.3.

ihrag edilecek borglanma araglarrna ili'kitr riskler hakkmdaki temel bilgiler
ddememe Riski: ihragtrnrn temeriide diitmesi ve vade tarihindeki yiikiimliiliigunii yerine
getirememesinden kaynaklanan sktir. ihrag edilen bonolarrn ve tahvillerin 6deme
yiikiimliiliigii iigiincii bir taraf tarafindan garanti altrna alnmamrltrr. ihragglnrn bononun
ve/veya tahvilin vade sonundaki nominal degerini ddeyememe riski mevcuftur.
Piyasa Riski: ihrag edilen menkul krymetin vadesinden dnce sattlmasr durumunda s6z
konusu menkul krynetin piyasa de[eri piyasa faizlerinin degigiminden dogrudan
etkilenebilecefi i!in, piyasa faiz oranlarr ytkseldilinde ilgili menkul kr],rnetin degeri
azallrken, faiz oraniart diittiiEiinde menkul krymetin piyasa deEeri artacaktr.

Likidite Riski: Yatlnmcmn, bonoyu satarak yaptlgt yatrlml

vadesinden 6nce nakde
diinii$tiirmek istemesi durumunda scjz konusu botglanma araglannln allm satlml iCin mevcut
piyasa yaprsrnrn srg olmasr ve diler nedenlerle pozisyonlarrnr uygun bir fiyafta, yeterli tutarda
ve gerekli zamanda elden glkaramamasl halinde ortaya Qlkan zarar ihtimalini ifade eder.

Konuya iligkin ayrrntrh bilgi ihra$q bilgi dokiimanrnrn 4., sermaye piyasast amcr
notunun ise 2. btiliimiinde yer almakladrr.

5.

HALKA ARZA iLi$KiN BiLGiLER
5.1.
Halka arzr gerekgesi ve halka arz gelirlerinin kullanlm yerleri
Menkul krymet ihracr yoluyia saglanacak olan 750 milyon TL (Fazla talep gelmesi
durumunda ihrag tutan I milyar TL'ye kadar artnlacaktlr.) tutanndaki pasifartlttrun tamaml
daha iince ihrag edilen benzer vadeli bono 6demelerinin kartrlanmasmda kullanrlacaktrr.

Konuya ili$kin ayntrtlh bilgi sermaye piyasasr aracr notunun 3.2 no,lu maddesinde yer
almaktadlr,

5.2.
5.2.1.

Halka araa ilbkin temel bilgiler
Halka arrn tabi olduEu koqullar

TIALK BANKASI 54ll Sayrl Bankacrl* Kanunu Hiikiimleri uyarmca faaliyet giistermekte
olup, aynr kanun hi.ikiimleri uyarrnca Bankaclllk Diizenleme ve Denetleme Kurumu'nun
(BDDK) diizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'mn 30.09.2010 tarih ve 3875 savrlr kararr
ile bankalann TL cinsinden tahvil ve bono ihrag etmesine izin verilrni$tir.

5.2.2.

Halka aru edilen borclanma ,raglannln tutarl ve tahmini halka arz takvimi

ihrag edilecek 175 giin vadeli bononun nominal tutan 750.000.000,-TL olup, s6z konusu
borglanma araqlarrna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutannln 1.000.000_000,-TL
no
I degere kadar arttrrllabilecek ve kr),rnetlerin ihra9 tutarlan araslnda gelen talebe gdre
ye pilagsl aracr notunda belirtilen esaslar gergevesinde aktarma yaprlabilecektir.
-03.06.2015 t rihleriarasrnda 3 (iic) it gunii siire ile halka arz edilecektir.
alka arza b4qvuiu s.fliecifle baivuru yerleri ve satD $ekli
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Saxl, Halk Yatrnm Menkul Degerler A.S. (Halk yatlrm) ve Halkbank tarafindan talep
toplama yirntemi kullanrlarak gergekle$tirilecektir. yatrrmcrlar, Talep Fomu'nda talep
ettikleri banka bonosunu nominal (adet) olarak belirteceklerdir.
Talepte bulunacak yatrtmcrlar. asaElda belirtilen belqeleri talep formlanna ekleveceklerdir.

-

Gergek Kiti Yatrtmcrlar: Kimlik (niifus ciizdanr veya siiriicii belgesi veya pasaport)
fotokopisi

-

Tiizel Kigi Yatrrrmcrlar: imza sirkiilerinin noter tasdikli 6me!i, kuruluq gazetesi, vergi
levhasr ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi

Altematifdagrtrm kanallanndan yaprlan baqvurulardan talep formu alnmayacakhr.
Bagvuru Yerleri:
Banka bonolannrn halka arzrna Yurtici Birevsel Yatrrrmcrlar kategorisinden katllmak isteyen
yatlnmcllar,

}IALK YATIRIM MENKUL DEdERLER A.$.
Halide Edip Adrvar Mah.
Daflilaceze Cad. No:20 Kat:4-5
34382 $iqli-istanbul
Tel: +90 (212) 314 8l 8l Faks: +90 (212) 221 3t 81
merkez adresi, Halk Yahnm'rn ti.im qubeleri ve intemet adresi (www.halkyatirim.com.tr) ile
Halk Yatrnm'm acenresi olan TURKiYE HALK BANKASI A.g.,nin ttim $ubeleri ile
Halkbank intemet bankacrlgr (wrvw.halkbank.com.tr) ve 444 42 55 no,lu telefon aracrLlr ile
talepte bulunmak igin bagvurabilirler.

Yurt ici ve Yurt Drsr Kurumsal Yatrnmctlar sadece Halk Yatlnm araclhgtyla batvuruda
bulunabileceklerdir

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

Aynca;
Krymet Blokesi Yiitrtemi ile 6deme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri

Halk Yatrnm ve Halkbank'rn tiim $ubeleri ile Halkbank intemet bankacrlrEr
(www.halkbank.com.tr)

Diiviz Blokesi Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Batvuru yerleri
Halkbank'rn tiim qubeleri ile Halkbank intemet bankacrhEr (w&.w.halkbank.com.tr),

Vadeli Mevduat Blokesi Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Ba$vuru yerleri
Halkbank'rn tiim $ubeleri ile Halkbank intemet bankacrlgr (www.halkbank.com.tr)

5.2.4.

Talep edilebilecek asgari ve/veya azami miktarlar hakkrtrda bilgi

Banka bonosunun birim nominal de[eri I Tl.'dir. Minimum talep miktan 100 TL nominal
degerli olacaktlr. Minimum talep miktanndan sonraki talep arahklannm I TL nominal
delerde ve katlarr qeklinde olmasr $arttr. Talep edilebilecek azami banka bonosu mikan
hakkrnda herhangi bir srnrrlamada bulunulmamt$ttr.

ile bqrclanma aracr

a)

Ba$vuru yaprlacak yerler ile borqlanma aract bedellerinin iidenfte yeri ve
qekline iliqkiD bilgi

Yurtigi Bireysel Yattnmcrlar
Yurtigi Bireysel Yatmmcllar alaErda belirtilen Nakden 6deme, Klymet Blokesi ydntemiyle
Talepte Bulunma. Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemiyle Talepte Bulunma veya D6viz Blokesi
Yitntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek talepte buiunabilirler.

A.
B.

C.

Nakden Odeme

Blok't

Iontemt ile loleDte Bulunma
Likit Fon Blokajr: Odenmesi gereken bedel / ozl00
B Tipi Klsa Vadeli Tahvil ve Bono Fotru Blokajri Odenmesi gereken bedel / %100
TL DiBS Blokajr: Odenmesi gereken bedel / o%95
TRQTHAI61510 ve TRQTII{LgI517 ISIN Kodlu Banka Bonosu Blokajr:
Odenmesi gereken bedel / %100
Dbviz Blokesi Ydntemtule Talepte B lunma
Ktvmer

Diiviz Blokajr: Odenmesi gereken bedel/ 7o90
(Blokaj iqleminde, Halkbank'rn siiz konusu yabanct para igin iglem anrnda gegerli olan
Halkbank Gi$e ALt Kuru dikkate ahnacaktrr.)

D.

Vadeli Vevdual Bloke\t Yontemivle falepte Bulunma

Yurt lqi Bireysel Yahnmcrlat Halkbank nezdindeki TL vadeli mevduatlarmr
gdstemek suretiyle banka bonosu talep edebileceklerdir_

teminat

Halkbank uygulamasrnda TL vadeli mevduatlan teminat gdstermek suretiyle talepte bulunma,
sadece bono ihrag tarihiyle (05.06.2015), talebe konu edilecek TL vadeli mevduatlarrn vade
sonunun aynl gi.ine gelmesi durumunda miimkiin olabilecektir. Bu nedenle mevduatln
vadeden iince bozulmasr ve birikmi$ faizin kaybr siiz konusu olmayacaktr.

TL Vadeli Mevduat Blokajr: Odenmesi

gereken bedel / %100

Bu halka arzda vadeli mevduatlann bozdurulmasr degiQken yiinteme g6re yaprlacakrr.

Kurumsal Yatnmctlar
Kurumsal Yat,nmcllar'tn talepte bulunmak itin talep formu doldumala gerekmektedir.
Kurumsal Yatrnmcrlar talep eftikleri iskontolu banka bonosu bedellerini talep anlnda
iidemeyeceklerdir.

Kurumsal Yatrnmcrlar almaya hak kazand*lan iskontolu banka bonosu bedellerini daErtrm
listelerinin onaylanmaslndan sonra 05.06.20l4tarihinde saat 12.00'ye kadar iideyeceklerdir.

b)

Borglanma araglannrn teslimine ili$kin bilgi

Halka arz edilecek borglanma araglan, sahlm tamamlanmaslnl miiteakip Sermaye piyasasl
Mevzuatl Qergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri baznda kayden izlenmeye ba$lanacaktrr

5,2,6,

Halka arz sonuclannD ne $ekilde kamuya duyurulacaEr hakkrnda bilgi
Hal
arz sonuplan, Kurulun sermaye piyasasr araglarrnln satrprna iliqkin diizenlemelerinde
alan esaplar gergevesinde dagrttm listesinin kesinlestigi giinii takip eden iki it giini.i
inde K{ryI'un dzel durumldrr4 kamuya agrklanmasrna iligkin

'-
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Konuya iliqkin aynntth bilgi sermaye piyastsr aract notunun 5.1 no,lu maddesinde yer
almaktadrr5.3.

Menfaatler hakkDda bilgi

Borqlanma araglarrnrn halka arzlnda aractltk yapacak olan Halk yatrnm halka arzrn
gergeklegmesine bagll olarak komisyon geliri elde edecekir. Bunun drqrnda halka arz
nedeniyle menfaat elde edecek yoktur.
s.4.

Halka arzdan talepte bulunan yahnmc arm katlanacaEr maliyetler
hakkrnda bilgi

Banka bonosuna iligkin vergilendirme esaslan serrnaye piyasast aracl notunun,,Banka
Bonolarr ile llgili Vergilendirme Esaslan" baqlkh 9. maddesinde a1.nca belirtilmi$tir.
Yatrnmcrlardan i$bu banka bonosu halka arzt ile
edilmeyecektir.

ilgili olarak komisyon veya masraf
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