
TtrRrdYE HALK BANKASI A.$.

Sermaye Piyasasr Aracl Notu

Bu sermaye piyasasr aracr notu, Sermaye Piyasasr Kurulu (Kurul)'nca
o- J.. t.12. t.Lotqtarihin de onaylanm rghr.

Ortakllrmzrn toplam 3.000.000.000.-TL tutanndaki ihrag tavanr kapsamrndaki
borqlanma araglannrn halka arz edilecek 750,000.000.-Tl'lik krsmlnln halka arzrna
iligkin sermaye piyasasr aracl notudur. Halka arz edilecek borglanma araglartna fazla
talep gelmesi durumunda halka arz tutarr 1.000.000.000.-TL'ye kadar arttrtlabilecektir.

Sermaye piyasasl aracr notunun onaylanmasr, sermaye piyasasl aracl notunda yer
alan bilgilerin dolru oldufunun Kurulca tekeffiilii anlamrna gelmeyeceli gibi, sermaye
piyasasl araglanna iligkin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu sermaye piyasast aracl
notu gergevesinde ihrag edilecek borglanma araglanna iliqkin ihragglnln yatlrtmcrlara
kargr olan iideme ytikiimliiliifii, Kurul veya herhangi bir kamu kurulugu tarafindan
garanti alfina ahnmamt$trr. Ayrlca halka arz edilecek borglanma araqlannln liyatmtn
belirlenmesinde Kurul'un herhangi bir takdir ya da onay yetkisi yoktur.

Bu sermaye piyasasr aracr notu ihragqr bilgi dokiimant ve iizet ile birlikte gegerli bir
izahname olugturur. Bu nedenle, halka arz edilecek borglanma aracrna iligkin yattnm
kararlarr ihraqqr bilgi dokiimanr, sermaye piyasasr aracr notu ve iizetin bir biitiin olarak
deterlendirilmesi sonucu verilmelidir.

Bu sermaye piyasasr aracl notu ile birlikte incelenmesi gereken ihragg bilgi dokiimanr,
ihraggr bilgi diikilmanr diizeltme metinleri ve iizet, ortj*,hEftrzla www.halkbank.com.tr ve halka
arzda satrsa aracrhk edecek Halk Yatrnm Menkyt'j)effihr e.Ff,* yUfC.hgltsJeliri-*&
adresti interngt siteleri ile Kamuyu rt ydrntatmq.fffri&r-u (KAi)';d"lk"pg*1.) 11.06j014,
16,09,2014,0312.20I4 ve .....12.i014 iarihteri4he laymt"nm,Edrr. ny.i.r't79rr., l".r..tra"
incelemeye agrk tutulmaktadrr.

Sermaye Piyasasr Kanunu tsr*t'";{?rf*fu i'iraddesi uyarrnca' izahnameyi
olugturan belgeler ve bu belgelerin eklerin{e yer ?t3h, ylpt$, yanrltrct ve eksik bilgilerden
kaynaklanan zararlardan ihraggl sorumludur- Zlqgri ihraggrdan tazmin edilememesi
veya edilemeyece[inin aglkga belli olmasr halinde; halka arz edenler, ihraca araclltk eden
lider yetkili kurulug, varsa garantiir ve ihragglnln yiinetim kurulu iiyeleri kusurlarlna ve
durumun gereklerine gdre zararlar kendilerine yiikletilebildili iilgiide sorumludur.
Bafirmsu denetim, derecelendirme ve delerleme kuruluglarl gibi izahnameyi olugturan
belgelerde yer almak iizere hazlrlanan raporlarl hazlrlayan kigi ve kurumlar da
hazrrladrklan raporlarda yer alan yanhq, yanrltrct ve eksik bilgilerden SPKn htkiimleri
gergevesinde sorumludur.

Kurulca 05106n014 tarihinde onaylanan ihraggr bilgi dokiimanl kapsamrnda
borglanma aracl miktarr 1.750.000.000 nominal TL'dir.



ICINDEKILER

t. SERMAyE piyAsAsl ARACI NoruNUN SoRUMLULUcUNU vUxr-nNnn
ri$ilrn

)

3.

4.

nisx rlxr6nr,oni
TEMEL sircir-nn

5.

6.

1

8.

9.

10.

11.

iunaq vE HALKA aRz rnilBcBK BoRqLANMA ARACLARTNA iLi$riu
BILGILER

HALKA ARZA ILI$KIN HUSUSLAR

BoRSADA igr,nnr c0nurye ili$rix sil,cit,rn...... ......-..-...........22

clnq.Nri nUxi;rulrni vs c,lRAxrdnr iligriN rir,cilrn

BoRCLANMA ARACLART ir,n ilcili vrncir,nxoiRME-EsAslARr.................26



KISALTMA VE TANIMLAR

Banka, Ana Ortakhk
Banka veya Halkbank

Tiirkiye Halk Bankasr A.$.

BDDK Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu
BIAS Borsa istanbul A.S.

BSMV Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
DIBS Devlet i9 Borglanma Senedi

GVK Gelir Vergisi Kanunu

Halk Yahnm Halk Yatrrrm Menkul DeEerler A.$.

ISIN Uluslararasr Menkul Krymetler Tanrmlama Numarasl (lntemational
Securities Identification Number)

KAP Kamuyu Aydrnlatma Platformu
Kurul veya SPK Sermaye Piyasasr Kurulu
SPKn Sermaye Piyasasr Kanunu

TCMB Tiirkiye Cumhuriyet Merkez Bankasr

TI, Ttirk Lirasr

TMSF Tasamrf Mevduatr Sigorta Fonu
TP Tiirk Parasr

TTK Tiirk Ticaret Kanunu
YK Yiinetim Kurulu \
YP Yabancr Para
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r. SERMAYE riYlslsr ARACr NoruNtN

vUxr,rxnn rigir,rn
Kanuni yetki ve sorumluluklarrmrz dahilinde ve giirevimiz gergevesinde bu sermaye
piyasasl aracr notunda ve eklerinde yer alan sorumlu oldufiunuz lasrmlarda bulunan
bilgilerin ve verilerin gergefie uygun oldulunu ve sermaye piyasasl aracr notunda bu
bilgilerin anlamrnr defigtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasr igin her tiirlii nakul
iizenin giisterilmig oldufunu beyan ederiz.

SORUMLULUGUNU

Ihraggr
TiiRKiYE HALK BAI{KAsI A.g.

-//'/
Sorumlu Oldu[u Krslm:

ilorct SicilNo:862070

Baqkanr 1 cgfid Miidur
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SERMAYE PiYASASI ARACI
NOTUNUNTAMAMI

2.

1.1.

RiSK F

Odememe

ihraggrrun temerriide yilldimliiliigiinii yerine getirememesinden
kaynaklanan risktir. ihrag
tarafindan garanti altrna

6deme yiikiiLrnltiliiEii iigtincii bir taraf
bononun velveya tahvilin vade sonundaki

nominal delerini ddeyememe riski mevcuttur.

ihraggrmn, borglanma araqlannrn anapara ve faizlerini <ideyememesi durumunda yatmmcrlar,
borcun anapara ve faizlerini yargr yoluna ba;vurmak suretiyle de tahsil edebilirler.

Halka Arza Aracrhk Eden Aracr Kurulug
HALK YArrRr * 

Y">YE 
GERLER A. $. Sorumlu Oldufu Krslm:

YA
Genel Miidiir Yardrmcrsr Genel Miidiir

28t1U2014

SERMAYE PiYASASI ARACI
NOTUNTJNTAMAMI



1.2. Piyasa Riski

ihrag edilen borglanma iuaclnln vadeye kadar elde tutulmasr durumunda ihraggr tarafindan
anapara ve taahhiit edilen faiz vade sonunda ddenecektir. ihrag edilen borglanma araclnln
vadesinden d,nce satrlmasr durumunda s6z konusu menkul krymetin piyasa deperi piyasa
faizlerinin deligiminden dolrudan etkilenebilecepi igin, piyasa faiz oranlan yiikseldilinde ilgili
borglanma aracmn defieri azahrken, faiz oranlan diigtiiliiLnde borglanma aracrnln piyasa degeri
artacaktrr. Genel olarak borglanma araglannrn vadesi uzadrkga faiz oranlarrndaki deligikliklere
olan duyarhhklarr artmaktadrr.

1.3. Likidite Riski

Yafinmcrmn, borglanma aracrm satarak yaptlgl yatmml vadesinden 6nce nakde ddniigtiirmek
istemesi durumunda sdz konusu borglanma araglanmn ahm satrmr iEin mevcut piyasa yaprsrmn
sr! olmasr ve diler nedenlerle pozisyonlannr uygun bir fiyatta, yeterli tutarda ve gerekli
zamanda elden grkaramamasr halinde ortaya grkan zarar ihtimalini ifade eder.

ihrag edilecek borglanma aracrtun iglem g6receli piyasada gergeklegtirilebilecek iglem
hacimleri ile ilgili alt limitler bulunmasr nedeniyle yatlnmclnln sahip oldulu borglanma aracr
tutanrun bu limitlerin altrnda olmasr durumunda ilgili piyasalarda iglem yapmasr miimkiiLn
olmayabilir.

1.4. Diler Riskler

Tiirkiye Halk Bankasr A.$. 5411 Sayh Bankacrhk Kanunu kapsamrnda faaliyet gdstermekte
olup, faaliyetleri aym kanun gergevesinde BDDK di.izenleme ve denetimine tabidir. Sdz konusu
diizenlemelerde belirtilen qartlann oluqmasr halinde BDDK tarafindan kanuna tabi finansal
kurumlann faaliyet izninin kaldrnlabileceline ve/veya Tasamrf Mevduatr Sigorta Fonu'na
devredilebileceline dair hiikiimlere diizenlemelerde yer verilmektedir. Faaliyet izninin
kaldrrrlmasr veya Banka'run TMSF'ye devredilmesi durumturda ilgili kanun maddelerine ait
hiikiiLrnler sakh kalmak kaydryla yatrnmcrlar bu durumdan olumsuz ydnde etkilenebilir.

3. TEMEL BiLGiLER

3.1. Halka arza itigkin ilgili gerqek ve tiizel kigilerin menfaatleri:

Borglanma araglannln halka arzrnda aracrhk yapacak olan Halk Yahnm halka arzrn bagansrna
ba[h olarak komisyon geliri elde edecektir. Bunun drgrnda halka arz nedeniyle menfaat elde
edecek yoktur.

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

Halka arzrn gerekgeleri:

Fonlama kaynaklannrn geqitlendirilmesi

Maliyet kontroliine yardrm etmesi

incelendi[inde faize duyarh ytiksek maliyetli biyiik
ihracr ile ikame olmasr ve orlalama kaynak



iii. Faiz Oranr Riskinin Azalfilmasr

TL bono ihracr ile Banka kaynaklanmn ortalama vadesinin uzamasr beklenmektedir. Bu sayede

aktif-pasif kalemlerin ortalama vadeleri ve yeniden fiyatlama deperleri kullanllarak hesaplanan

ortalama net vade agrlrrun azaltrlmasr amaglanmaktadrr. Net vade agrlr azaldrkga olasr faiz
artrglan kargrsrnda Banka faiz gelirleri olumlu ydnde etkilenecektir.

iv. ilave kaynak yaratrlmasr

Banka TL bono ihrag etmek yoluyla serrnaye piyasalarrndan ilave kaynak sallama imkantna
sahip olacaktrr. Bu gekilde hem yatrnmcrlara risksiz faiz oram iizerinde getiri sallamrken hem
de saplanan kaynak ile aktiftarafta kredi fonlamalan yaprlabilecektir.

v. Likidite Etkisi

TL bono ihracr ile sallanacak kaynaklann biiyiik mevduatlardan olugan kaynaklan ikame
etmesinin diger bir faydasr ise mevduatlann krsa vadeli ve erken gekilme imkamntn olmasr,
buna kargr bono itfasrmn vadesinde yaprlmasr nedeni ile vade agrsmdan Banka likidite
pozisyonuna olumlu y<inde katkr yapmaktadrr.

ihragtan sallanacak fonunu kullanrm yeri:

Menkul krymet ihracr yoluyla sa[lanacak olan 750 milyon TL (Fazla talep gelmesi durumunda
ihrag tutan I milyar TL'ye kadar artrnlacaktrr.) tutanndaki pasif artrgrmn bir krsmrmn krsa

vadeli ylikiimliiliiklerin kapatrlmasrnda, bir ktsmtntn da kredilere plase edilmesi
planlanmaktadrr.

4, iTlnaq vE HALKA ARz EDiLECEK BORCLANMA ARACLARINA
ili$xix BiLGiLER

4,1, ihrag edilecek borglanma araglannrn;

a) Tiirii: Bono

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

c) Nama/Hamiline oldufu: Hamiline

d) Borglanma araglarrnr kaydi olarak izleyen kurulugun unvanr, adresi:
Merkezi Kayrt Kurulugu A.$., Askerocalr Cad. Siizer Plaza No:1-15, Kat:2
3 43 67, Elmadap-$isli/iSTANBUL

4.2. Borglanma araglarrnrn hangi mevzuata giire oluqturuldufu:

ihrag edilecek bono Sermaye Piyasasr mevzuatr kapsamrnda olugturulmugtur.

Halka arz edilecek bonoya iligkin talep toplanla.f$intemi. dagltrm ilkeleri ve bonolara iliqkin
bedellerin yatrnlmasr gibi esaslar ise Il-5.2 say&.-Sednaye 

",iyasast 
Araglanmn Satrqr Tebligi

hiiktimlerine dayamlarak

BiA$ Ydnetim Kurulu'nun vereceli olumlu karara ba[hdrr. istanbul
Piyasasr, Kesin Ahm-Satrm Pazan borglanma araglanntn ve

HalKba ( tarallndan lnraq edllecek bonolEt lr$tr! {l;.l1.Vp:zVU4 rilnn ve t))vt sayrll "rorsa

istanbul Kotasyon Y6netmelipi" kapsamr ifr Tdqlinf{aka5,tremerriit ve Kotasyon Esaslannt
Dtizenleyen 350 sayrh Genelge hiikUmlerine tabi oladallft'"- '' j, ' <-.4;.

ilgili BiA$ Genelgelerine gdre Halkbank tarafirittdn ihrYf, edilecek bonolann Borsada iglem

iqlem g6rmelerini sallayarak bu menkul krymetlerin artrrmak,



akrgrnr hrzlandrrmak amacryla kurulmugtur ve aynr gtin veya ileri valdrlii olarak dogrudan
ahm/do!rudan satrm i$lemleri yaprlabilmektedir.

Borglanma Araglan Piyasasr, Kesin Ahm Satrm Pazan'nda iglemler her giin 09: 15-17:00
saatleri arasrnda yaprlmaktadrr. Aynr giin baglangrg valdrlii iglemler 09:15-12:00 ile 13.00-
l4:00 saatleri arasrnda, ileri baglangrg valdrlii iglemler ise 09:15-12:00 ile 13:00-17:00 saatleri
arasrnda yaprlmaktadrr.

Emirler igleme konu menkul krymetin nominal degerleri itibanyla minimum emir biiytikliifiii ve
katlarr geklinde iletilir. Halkbank bonolan igin 10.000 TL minimum ve 10.000.000 TL
maksimum nominal emir biiytikliikleri gegerli olacaktrr.

4.3. Borglanma araglarrnrn kaydilegtirilip kaydilegtirilmedili hakkrnda bilgi:

ihrag edilecek borglanma araglan kaydileqtirme esaslan gergevesinde Merkezi Kayrt Kurulugu
A.$. (MKK) nezdinde kaydi olarak tutulmaktadrr.

4.4. Borglanma araglarrnrn hangi para birimine giire ihrag edildili hakknda bilgi:

Borglanma araglan Tiirk Lirasr cinsinden satrga sunulacaktrr.

4.5. ihraggrnrn yiikiimliiliiklerini yerine getirme srralamasr iginde ihracr planlanan
borglanma araglarrnln yeri hakkrnda bilgi ile slralamayr etkileyebilecek veya
borglanma aracrnrn ihragglnrn mevcut ya da gelecekteki difer
yiikiimliiliiklerinden sonra gelmesine yol agabilecek hiikiimlerin iizetleri:

Bono, icra ve iflas Kanunu hiikiimleri bakrmrndan adi borg senedi hiikiimlerine tabidirler. ihrag
edilen bonolara iliqkin 6deme yiikiimliiliiEii, iigiincii bir taraf tarafindan garanti altrna
ahnmamrgtrr. ihraca aracrhk eden aracr kuruluglann da bonolara iligkin yiikiimliiltiklerin
ddenmesi konusunda bir sorumluluklan veya yiikiimliiliikleri bulunmamaktadrr.

Yiiriirliikteki icra ve iflas Mevzuatrna gdre, Banka aleyhine yiirtitiilen takiplerde miiflisten adi
ve rehinli alacakhlann srrasr a;agrdaki gibidir:

l. iflas masraflan ve iflas masaslnln borglan biitiin alacakhlardan 6nce ve tam olarak
odenir. (iiK md. 248)

2. Bir mahn aynrndan dolan kamu alacaklan (Giimriik resmi, bina ve arazi vergileri,
veraset ve intikal vergisi vb.) (iiK md. 20611)

3. Rehinle temin edilmig alacaklar (iiK md. 206/l)

4. Bundan sonra gelmek tizere; teminath olup da rehinle kargrlanmamrg olan veya
teminatslz bulunan alacaklar masa mallannln satl; tutanndan, agalrdaki srra ile
verilmek iizere kaydolunur. (iiK md. 20614)

icra ve iflas Kanunu'nun yukarrda belirtilen 206'ncr maddesi gu gekildedir:

"Madde 206 - (De[i9ik maddel 03107 11940 - 3890/f md.)

rehniyle temin edilmig olan
Kanunu Medeninin ta;rnmaz

alacakhlann srrasr ve bu
rehnine miiteallik



olunur. (Ek cnmle: 29106/1956 - 6763142 md.) Alacaklarr gemi ipotegi ile temin edilmig olan
alacakhlarla gemi alacakhlarr hakkrnda Tiirk Ticaret Kanununun bu cihetlere ait hususi
hiikiimleri tatbik olunur.

(Defiqik f*,ra 1710712003 - 4949 S.K./52. md.) Teminath olup da rehinle karqrlanmamrg olan
veya teminatslz bulunan alacaklar masa mallanrun satl$ tutanndan, a$agrdaki slra ile verilmek
iizere kaydolunur:

Birinci Srra:

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

b. iEverenlerin, iggiler igin yardrm sandrklarr veya sair yardtm tegkilatr kurulmasr veya
bunlann yaqatrlmasr maksadryla meydana gelmig ve ttizel ki$ilik kazanmrg bulunan
tesislere veya demeklere olan borglan,

c. iflasrn agrlmasrndan dnceki son bir yrl iginde tahakkuk etmig olan ve nakden ifasr
gereken aile hukukundan dolan her ti.irlii nafaka alacaklan.

ikinci Srra:

Velayet ve vesayet nedeniyle mallarr borglunun idaresine brrakrlan kimselerin bu iligki
nedeniyle dogmu$ olan tiim alacaklan;

Ancak bu alacaklar, iflas, vesayet veya velayetin devam ettili miiddet yahut bunlann bitmesini
takip eden yrl iginde agrlrrsa imtiyazh alacak olarak kabul olunur. Bir davamn veya takibin
devam ettigi miiddet hesaba katrlmaz.

i)qiincii Srra:

Ozel kanuntannda imtiyazh oldulu belirtilen alacaklar.

Diirdiincii Srra:

imtiyazh olmayan diger biitiin alacaklar (bono velveya tahvil alacaklan dahil).

(Ek fika: 1710712003-4949 S.l(52.md) Bir ve ikinci srradaki miiddetlerin hesaplanmasrnda
agalrdaki siireler hesaba katrlmaz:

f . iflasrn agrlmasrndan 6nce miihlet de dahil olmak iizere gegirilen konkordato siiresi.

2. iflasrn ertelenmesi siiresi.

3. Alacak hakkrnda agrlmrq olan davanrn devam ettili siiLre.

4. Terekenin iflas hi.ikiimlerine gdre tasfiyesinde, 6liim tarihinden
verilmesine kadar gegen siiLre.

tasfiye karan

4,6, ihrag edilecek borglanma araglarrnrn yatrrrmclya sa$adlpr
kullanlm esaslarr ve bu haklara iligkin lusrtlamalar:

Borglanma Aracl yatlnmcllarr, ihracr gergeklegtiren Bankanrn alacakhsr
banka aktifleri iizerinde alacaklanndan (anapara ve faiz) ba$ka bir hakka\pahip fsgildt{er,
Yatrrrmcrlar. ihraq edilecek borglanma araglarr igin belinilen hesaplarha 'ydn*smi ile
hesaplfiacak unuprru u. laizlerini 6deme gtinti almaya'hak kazanacaktardri. 

' ' *,'"'
sisteminder/yatrrrmcr bazrnda hesaplanan 6deme tutarlan MKK'mn T

Banka tarafrndan topluca aktanlacaknr. ihrag edilecek

"tfugrsf ii. *,., ,-] i.

MKK hesabrna briit olarak aktanlacaktrr. MKK



kuruluqlara briit olarak yaprlacak ddemeler, ilgili kuruluglarrn yasal vergi kesintilerini
kaynaprnda yapmasrndan sonra, net tutar iizerinden yatrnmcrlara Sdenecektir.

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

Bunun yanr srra 6102 Sayrh Tiirk Ticaret Kanunu uyannca bono sahiplerinin haklan agagrda
belirtilmigtir:

- Belgelerin ve beyanlann kanuna aykrn olmasr (TTK md.549) halinde belgeleri
diizenleyenler ile beyanlan yapanlar ile kusurlu olmasr kaydr ile buna kallanlann zarar
sorumlulu!u, serrnaye hakkrnda yanhg beyanda bulunuldulunun ve 6deme yetersizlipinin
bilinmesi (TTK md.550) halinde sermaye taahhiit olunmamrg ve kargrhlr tamamen
ddenmemigken, taahhiit edilmi$ ve ddenmig gibi gdsterenler ile kusurlu Banka
yetkililerinin miiteselsilen zarar sorumlululu ile sermaye taahhiidiiLnde bulunanlarrn
rideme yetersizlilini bilen ve onay verenlerin borcun 6denmemesinden do[an zarar
sorumlululu, ayni sermaye veya devrahnacak igletmeye iligkin deger bigilmesinde
yolsuzluk (TTK md.55l) yaprlmasr halinde ayni serrnayeye deger bigilirken emsaline
oranla yiiksek fiyat bigenler, igletme veya aynrn nitelilini ve durumunu farkh g<isterenler
veya bagka bir gekilde yolsuzluk yapanlann zarar sorumlulu[u ve kurucular, y6netim
kurulu tiyeleri, ydneticiler ve tasfiye memurlanmn kanundan veya esas sdzlegmeden
do[an ytikiimliiliiklerini ihlal euikleri taktirde Banka alacakhlanna kargr dolan zarar
sorumlulu[unu talep etmek (TTK 553) ve kanuni gdrevlerini yerine getirmesinde kusurlu
hareket ettikleri taktirde Banka denetgilerinden Banka alacakhlanna kargr verdikleri zarar
sorumlululunu (TTK 554) talep etmek,

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

- Uzun stireden beri ortakhgln kanunen gerekli organlanndan birinin mevcut olmamasr
veya genel kurulun toplanmamasr hallerinde durumun dtizeltilmesini talep etmek; aksi
taktirde "ortakhlrn feshi" igin mahkemeye ba5rurmak (TTK md.530),

- Sermayenin kaybr ve borca batrkhk halinde yeni nakit sermaye konulmasr dAhil nesnel ve
gergek kaynaklan ve 6nlemleri gdsteren bir iyilegtirme projesini mahkemeye sunarak
iflasrn ertelenmesini istemek (TTK md. 377),

- Zarara ugrayan Bankanrn iflasr halinde pay sahiplerinin ve alacakhlann istemleri iflas
idaresince 6ne stiriilmedipi taktirde, tazminat davasr agmak (TTK md.556),

- Pay sahibi olmayan ydnetim kurulu iiyelerinin ve yakrnlannrn Banka ile borq iligkisine

zaranmn girkete ddenmesini istemek (TTK md.202),

ermesi ve tasfiyesi durumunda alacakhlar alacaklannr
(TTK md.541) haklanna sahiptir.



4.7. Nominal faiz oranl ve iidenecek faize iligkin esaslar:

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

iskontolu olarak ihrag edilecek 175 (t'nz yetmi$ beg) gtin vadeli bonolann faizi bir defada ve
vade sonunda anapara ile birlikte ddenecektir.

Talep toplamanrn ilk giinti olan 08.12.2014 tarihinden 6nce (05.12.2014 tarihinde), ihracrn l.
Gdzlem Periyodu sonucunda hesaplanan basit ve bilegik oranlan ve val6r tarihindeki fiyatr ilan
edilecektir-

Vade Baslanerc Tarihi t2.12.2014
Vade Sonu Tarihi 05.06.2015

b) Kupon iideme tarihleri ile faizin ne zaman ddenmeye baglanaca!1, son iideme
tarihleri:

Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-31.1 sayrh Borglanma Araglan Teblifi'nde belirtilen esaslara
uygun olarak iskontolu olarak ihrag edilecek bonolar igin, kupon 6demesi olmaksrzrn anap.rasr
ve faizi vade bitiminde bir seferde ddenecektir.

c) Faizin ve anaparanln zaman atrmr:

2038 Sayrh Kanun hiikiimleri gergevesinde, bonolann kanuni mazeret bulunmaksrzrn 5 yrlhk
zaman a$lmlna ufiramr9 olan faiz cidemeleri ile 10 yrlhk zaman a$lmlna ulramrg bono bedelleri,
sd,z konusu siireler igerisinde tahsil edilmedigi takdirde devlete intikal eder.

d) Faizin defigken olmasl durumunda, dayandrfr giisterge faiz oranr ile buna
dayanrlarak hangi yiintemle hesaplanaca[r:

Bonolar, Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-3 I .l sayrh Borglanma Araglan Teblili uyannca
iskontolu olarak ihrag edilecek olup, deligken faiz uygulanmayacaktrr.

e) Giisterge faiz oranrnrn gegmig ve gelecek performansrntn ve depigkenlifinin nereden
takip edilebilece[i:

G6sterge faiz orantntn hesaplanmasrnda kullamlan T.C. Hazine Miistegarhlr tarafindan ihrag
edilmig DiBS'lerin gegmiq piyasa performanslan, Borsa istanbul'un her iq giinii yayrmladrlr
Borglanma Araglan Piyasasr Giinliik Biilteni'nden ve Reuters, Bloomberg, Matrix gibi veri
sa[layrcrlanndan takip edilebilir.

Gdsterge faiz oranrnrn gelecek performanslm veya deligkenlilini takip etmeye ydnelik bir arag
bulunmamaktadrr.

Bununla birlikte DiBS'lerin faizleri; biiytime, sanayi iiLretimi, enflasyon gibi ekonomik verilerin
yanl slra T.C. Hazine Miisteqarhlr ve T.C. Merkez Bankasr'nrn politikalanndan doprudan
etkilenrnektedir. ikincil piyasada bonoya olan talebin artmasr durumunda bono piyasa fiyatr

T.C. Hazine Mtistegarhfir tarafindan ihrag edilen DiBs'lerin faizleri,
enflasyon gibi ekonomik verilerin yanl srra T.C. Hazine M
Bankasr'nrn politikalanndan do!rudan etkilenmektedir.

olan DIBS'lerin igtem gdrdiilii Borsa istanbul Borglanma Araglan Piyasair Kesin
Paza\lda resmi tatil ve/veya genel olarak piyasayr etkileyebilecek olalan

niyle (resmi tatil, deprem, olalaniistii hal vb.) piyasa

l0



yafanmasr durumunda geriye ddniik olarak Borsa istanbul Borglanma Araglan Piyasasr Kesin
Ahm Satrm Pazan'nda ilgili DiBs'lerin iglem gdrdillii en son 2 (iki) iq giiniinde olugan yrlhk
bilegik faizleri kullanrlarak Banka tarafindan hesaplama yaprlacaktrr.

g) Giisterge faizin kullanllmasr suretiyle bulunacak faiz oranrnrn kim tarafindan
hesaplanaca[l:

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

h) Faiz oranrnrn belirlenmesinde esas ahnacak iilgiitiin ortadan kalkmasr halinde
yaprlacak iglemler:

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

i) Faiz iidemesinin tiirev bir losmlnln olmasl durumunda, yatlnmrn deperinin dayanak
aracrn deferinden, iizellikle risklerin aglk bir gekilde ortaya glktlfl durumlarda
nasrl etkilendifi hakkrnda bilgi:

YOKTUR.

4,8. ihraggrnrn ya da yatlrrmcrnrn talebine bafh olarak erken itfanln siiz konusu
olmasl durumunda erken itfa kogullarr hakkrnda bilgi:

YOKTT-]R.

4.9. Krsmi itfanln siiz konusu olmasl durumunda krsmi itfa kogullarr hakkrnda bilgi:

YOKTUR.

4.10. Borglanma araglanna kardan pay verilip verilmeyecefi hakkrnda bilgi:

YOKTUR.

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

175 Giin Vadeli Bono:

Sermaye Piyasasr Kurulu'nun Seri: II-31.1, "Borglanma Aragtan Tebligi"nde belirtilen esaslara
uygun olarak, g6sterge faiz oranr hesaplamasr agalrdaki gekilde olacaktrr:

i. G<isterge Bileqik Faiz Oranrnrn hesaplanmasrnda doprusal yakrnsama
(enterpolasyon) modeli kullamlacaktlr. Enterpolasyon y6ntemi uyannca, iki
ortalama bilegik faiz arasrndan gegen dolrunun bononun vade giintine kargrhk gelen
noktasr olarak belirlenen gdsterge bilegik faiz oranr hesaplanrr. ihrag edilecek olan
175 giim vadeli bononun bilegik faiz oranlnln belirlenmesinde baz ahnacak Devlet

tammh ve

1m6l 5T16 tammh krymetlerdir.

5 Arahk 2014 tarihlerindeki 2 (iki) giinliik gozlem
ve 8 - 9 - 10 Arahk 2014 tarihlerinde 3 (iig) giinliik
Periyodu) siiresince her bir gdzlem periyodu igin

Araglan Piyasasr, Kesin Ahm Satrm
iglem hacmi
yaprlacaktrr.

alrrhkh ortalama bilegik faizleri
Yaprlan bu iki hesaplamaya gdre

periyodu ( l)

ll

nda



llt.

bileqik faiz oranlanndan ytiksek olanr bonolann nihai faiz oranrnln
hesaplamalannda kullamlacaktrr.

Bononun ihraq tarihi ile vadesi araslndaki gUn saylsr olan 175 giiLne denk gelen
gdsterge bileqik faiz oranr, segilen iki DIBS igin gdzlem periyodu siiresince
gergeklegen iglem hacmi alrrhkh ortalama bilegik faizlerinin aritmetik ortalamalarr
ve 12.12.2014 tarihi itibanyla vadeye kalan giin sayrlan veri olarak kullanrlarak,
yaprlacak do[rusal yakrnsama (enterpolasyon) ydntemiyle belirlenecektir.
Hesaplamalarda kullamlacak DiBs'lerin en az bir gtin iglem g<irmesi yeterli
olmakla birlikte iglem g6rmemesi durumunda iglem gdren en yakrn vadeli DiBS'in

rv. Gdsterge Bilegik Faiz
eklenerek ve virgiilden
belirlenir.

Oranrna, Halkbank
sonra iki haneye

ek getiri oranr 0,55 (55
yuvarl ayarak bono bileSik

baz puan)
faiz oranr

BBB :((l+880)"(T/365 )) -1)* (365/T)

Paya diiniigtiiriilebilir tahvillere iligkin iizel hiikiimler:4.12.

YOKTUR.

4.13. DefiEtirilebilirtahvillereiligkiniizelhiikiimler:

YOKTUR.

taiz. lamalarda dikkate allnacaktrr.

Bono Yade siln savlsl BV

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

Vadesi daha krsa olan DiBS'in vadeye kalan siln sayrsr vKl
Vadesi daha uzun olan DiBS'in vadeve kalan stln saylsl vK2

Gcisterge Bilegik Faiz = r1 + (((r2 - r1)/( VK2 - VK1))*(BV - VKI )

Gosterge Bilegik Faiz Oranr GFO

Halkbank Ek Getiri Oranr S

Bono Bile;ik Faiz Oranr BBO

BBO: GFO + S

Bono Bilesik Faiz oranrndan: bono vrlhk basit faiz oranr hesaolamr.

Bono Bilegik Faiz Oranr % BBO

Vadeye Kalan Giln Sayrsr T

Bono Basit Faiz Oranr 7o BBB

.2014 l4l13 sayrh Y6netim Kurulu karan gerelince, Bankamrzca Ti.irk
.000.-TL (iig milyar Tiirk Lirasr) tutara kadar farkh tiir ve vadelerde

defada yurt iginde halka arz edilerek ve/veya tahsisli

2
3.

t2



yatlnmcrlara satl$ yoluyla bono velveya tahvil ihrag edilmesi, planlanan bono veiveya tahvil
ihraglanmn vadesinin beg yrh agmayacak gekilde belirlenmesi, yine ihrag tutannln, piyasa
kogullanna bagh olarak iskontolu ve/veya kuponlu, kuponlu tahvillerin sabit veya deligken
kuponlu olarak ihrag edilmesi, faiz oranrnrn tespiti, daprtrm ve tahsisat esaslan da dahil olmak
iizere, ihraglarla ilgili tiim gart ve hiiktirnlerin belirlenmesi ve bu kapsamda ihraglara aracrhk
edecek ilgili aract kurumun tespiti ve sdz konusu ihraglar kapsamrnda Sermaye Piyasasr Kurulu
ve diler merciler nezdinde gerekli bagvurulann yaprlmasr ve ihraglarla ilgili diler tiim hususlar
igin Y6netim Kurulu tarafindan Genel Miidiirliife yetki verilmesi karan ahnmrqtrr.

4.16. Halka arz edilecek borglanma aracr iizerinde, borglanma araclnln devir ve
tedaviiliinii krsrtlayrcl veya borglanma araclnl alanlann haklarlnl
kullanmasrna engel olacak kayrtlann bulunup bulunmadrlrna iliqkin bitgi:

YOKTI]R-

HALKA ARZA ILI$KIN HUSUSLAR

5.1. Halka arzrn kogullarr, halka arza iligkin bilgiler, tahmini halka arz takvimi ve
halka arza kahlmak igin yaprlmasr gerekenler

5.1.1. Halka arzrn tabi oldulu kogullar:

HALK BANKASI 5411 Sayrh Bankacrhk Kanunu Hiikiirnleri uyannca faaliyet gdstermekte
olup, aym kanun hiiktiLrnleri uyannca Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu'nun
(BDDK) dtizenleme ve denetimine tabidir. BBDK'mn 30.09.2010 tarih ve 3875 sayrl karan ile
bankalann TL cinsinden borglanma aracr ihrag etmesine izin verilmigtir. Banka'mn borglanma
iuacr ihracrna iligkin BDDK gdrii$iine ihragcr Bilgi Dtikiimamnrn II. DiCER
KURUMLARDAN ALINAN GORU$ vE ONAYLAR biiliimiinde yer verilmigtir.

5.1.2. Halka arz edilen borglanma araglarrnrn tutarr:

ihrag edilecek 175 giin vadeli bononun nominal tutan 750.000.000.-Tl'dir. Sciz konusu
borglanma arasrna fazla talep gelmesi durumunda toplam ihrag tutan 1.000.000.000.-TL
nominal delere kadar arttrrrlabilecektir.

Halka arz siiresi ile halka arza katrhm hakkrnda bilgi

5.1.3.1. Halka arz siiresi ve tahmini halka arz takvimi:

Bono 8 - 9 - 10 Arahk 2014 tarihlerinde 3 iS giinii siire ile halka arz edilecektir.

5.1.3.2. Halka arza baEvuru siireci ile bagvuru yerleri ve satrg qekli:

Saug. Halk Yatrnm Menkul De[erler (Halk Yatrrrm) ve acente srfattyla Halkbank
tarafindan talep toplama gergeklegtirilecektir. Halka arzda bono satrn
almak isteven tiim i iginde ve igbu Sermaye Piyasasr Aracr
notunda belirtilen bagvuru "Talep Formu"nu doldurmalan ve sattn
alacaklan bononun bede Aracl notunun 5.1.6. maddesine g6re

(adet)
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Taleote bulunacak vatrnmcrlar. asaErda belirtilen belgeleri talep formlarrna ekleyeceklerdir:

- Gergek Kigi Yatrnmcrlar: Kimlik (niifus ciizdaru veya siirticii belgesi veya pasaport)
fotokopisi

- Tiizel Kigi Yatrnmcrlar: imza sirktilerinin noter tasdikli iimeli. kuruluq gazetesi. vergi
levhasr ve ticaret sicili kayrt belgesi fotokopisi

Altematif dagrtrm kanallarrndan yaprlan bagvurulardan talep formu ahnmayacaktrr.

Bagvuru Yerleri:

Bonolann halka arzrna Yurtici Bireysel Yatrrrmcrlar kategorisinden katrlmak isteyen
yatrrrmcrlar,
HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.
Halide Edip Adrvar Mah.
Dartilaceze Cad. No:20 Kat:4-5
34382 gigli-istanbul
Tel:+90 (212)314 81 81 Faks: +90(212)221 31 81

merkez adresi, Halk Yatrnm'rn ti.im gubeleri ve intemet adresi (www.halkyatirim.com.tr) ile
Halk Yatrrrm'rn acentesi olan tURfiyg HALK BANKASI A.g.'nin tiim gubeleri ile
Halkbank intemet bankacrhgr (www.halkbank.com.tr) ve 444 42 55 no'lu telefon aracrhlr ile
talepte buh.rnmak igin bagvurabilirler.

Kurumsal Yatrnmcrlar sadece Halk Yatrnm aracrhlryla bagluruda bulunabileceklerdir.

Halk Yatrrrm Menkul De[erler A.$. ve Tiirkiye Halk Bankasr A.$. nakden 6deme yolu ile talep
toplayacaklardrr.

Aynca;

Krymet Blokesi Yiinteni ile Odeme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri:

Halk Yatrnm ve Halkbank'rn tiim gubeleri ile Halkbank intemet bankacrhlr
(www.halkbank.com.tr),

Diiviz Btokesi Yiintemi ile Odeme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri:

Halkbank'rn tiim qubeleri ile Halkbank intemet bankacrhgr (www.halkbank.com.tr),

Vadeli Mevduat Blokesi Ydntemi ile 6deme Kabul Edecek Bagvuru Yerleri:

Halkbank'rn tiim gubeleri ile Halkbank intemet bankacrhlr (ww*.halkbank.com.tr)

5.1.3. Kargtlanamayan taleplere ait bedeller ile yatrnmcrlar tarafindan satrg fiyatlnm
iizerinde iidenen tutarlarrn iade gekli haklonda bilgi:

Kargrlanmayan taleplerden dolayr olugan iade bedelleri ile nominal ile kesin fiyat arasrndaki
fark nedeniyle olugacak iade bedelleri dalrtrm listesinin Halkbank tarafindan onaylanarak
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5.1.5. Borglanma aracr almak igin bagvuru yap acak yerler ile borglanma aracr
bedellerinin iidenme yeri ve qekli ile teslim siiresi de dahil borglanma
araglarrnrn teslimine iligkin bilgi:

a) Bagvuru yaprlacak yerler ile borglanma aracr bedellerinin iidenme yeri ve
gekline iligkin bilgi:

Yurtigi Bireysel Yatrrrmcrlar:

Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar a9alrda belirtilen Nakden Odeme, Krymet Blokesi Y6ntemiyle
Talepte Bulunma, Vadeli Mevduat Blokesi Y6ntemiyle Talepte Bulunma veya D6viz Blokesi
Ydntemi ile Talepte Bulunma segeneklerinden bir tanesini segerek talepte bulunabilirler.

A. Nakden Odeme:Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar talep ettikleri bonolara iligkin parasal tutan
nakden yatrracaklardrr. Nominal bedel tizerinden tideme yaprlacaktrr. Nakden (') 6d"*"
Yu(igi Bireysel Yatrnmcrlar'rn talepte bulunduklan kurumlardaki (Halkbank, Halk
Yatrrrm) TL vadesiz ve TL yatrnm hesaplarrndan tahsilat yaprlarak gergeklegtirilecektir.
Nakit ddemede bulunan Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlann yatrrdrklarr tutar bonolann
hesaplarrna virman edileceli tarihe kadar talepte bulunduklan kurumlann (Halkbank,
Halk Yatrnm) cari faiz oranlanndan repoda delerlendirilmek suretiyle
nemalandrrrlacaktrr. Talep toplayan kurumlann genel uygulamalan gergevesinde,
yatrnmcrlar tarafrndan nakit talepte bulunulan tutara gdre sdz konusu tutarlann
nemalandrnlmasrnda esas ahnacak repo oranlarr defigiklik gdsterebilecektir.
(t) 

Odenmesi gerekn bedel: Bonolartn satryt nominal bedel uzerinden yaprlacaktr. Bu
nedenle nakden ddemeler veya bloke ydntem ile yap an \demelerdeki blokaj miharlarr
ile adenmesi gereken bedeller talep edilen nominal bedel iizerinden belirlenmektedir.

B. Krymet Blokesi Ydntemi ile Talepte Bulunma: Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar kendilerine ait
yatrnm hesaplannda mevcut olan Likit Fon. B Tipi Krsa Vadeli Tahvil ve Bono Fonu. TL

ile bono talep edebileceklerdir. Bono talep bedeli kargrhlrnda ahnacak blokaj tutarlan
agalrda gdsterilen gekilde hesaplanacaktrr.

6denmesi Gereken Bedel: Talep edilen nominal deferdir.

Likit Fon Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100
B Tipi Krsa Vadeti'Tahvil ve Bono Fonu Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %100
TL DIBS Blokajr: Odenmesi gereken bedel / %95
TRQTHALAI4IT ve TRQTHAL3I5I3 ISIN Kodlu Bono Blokajlarr: Odenmesi
gereken bedel/%100

Blokaj iqleminde;

Likit fonun ve B tipi krsa ve bono fonunun o giin igin fon kurucusu
tarafrndan agrklanan ahg

TL DIBS'lerde ve
bagvuruda bulunan
ahnacaktrr.

i esnasrnda Halkbank aracrhlryla
anhk agrkladrpr geri ahm fiyatr dikkate

i esnaslnda Halk Yatrrrm araclhgtyla
tarihinden tince Borsa istanbul
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Teminat gdsterilen krymetlerin bozdurulmasrnda Halk Yatrnm, Borsa istanbul Borglanma
Araglan Piyasasr Kesin Ahm Satrm Pazan'nda olugan anlk cari piyasa fiyatrru, Halkbank ise

anhk gdsterge fiyatr kullanacaktrr.

Teminat tutarlannln hesaplanmasrnda, kullamlan menkul krymetin asgari adet, adet katlan ve
birim tutarlan dikkate ahnarak, teminat gdsterilen menkul krymet adedi asgari adedin altrnda
kalmayacak ve kesirli ve/veya ilgili menkul krymet igin belirtilen katlann drqrnda bir adet
oluqmayacak gekilde yukarr yuvarlama yaprlabilecektir.

i. Sabit Yiintem:

Da[rtrm listelerinin onaylanarak agrklandrlr iggiinii, bu ydntemi tercih eden yatrnmcrlann
dalrtrm listesine gdre almayr hak ettikleri bonolann bedelleri, yatrnmcrlann tercihlerine gdre
bloke edilen TL DiBS'leri, bonolan, likit fonlarr veya krsa vadeli tahvil ve bono fonlarr re'sen
bozdurularak Sdenecektir.

ii. De[igken Yiintem:

Dalrttm listelerinin onaylanarak agrklandrlr giin, bu ydntemi tercih eden yatrnmcrlarrn dalrtrm
listesine gdre almayr hak ettikleri iskontolu bonolann bedelleri, 12.12.2014 tarihinde saat
12.00'ye kadar nakden 6deme yapmamalan halinde, tercihlerine gdre bloke edilen TL
DiBS'ler, bonolar, likit fonlan veya krsa vadeli tahvil ve bono fonlan bozdurularak
6denecektir.

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

C. Daviz Blokesi Ydntemivle Talepte Bulunma: Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlar hesaplannda
mevcut olan TiiLrkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasr'nca ahm-satrm konusu yaprlan
konvertible ddvizleri teminat gdstermek suretiyle bono talep edebileceklerdir. Bono talep
bedeli karqrhlmda ahnacak ddviz blokaj tutarlarr agalrda gdsterilen qekilde
hesaplanacaktrr.

Odenmesi Gereken Bedel: Talep edilen nominal defierdir.

Diiviz Blokajr: Odenmesi gereken bedet / %90

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

i. Sabit Yiintem:

Da[rtrm listelerinin onaylanarak agrklandr[r iggiinii, bu ydntemi tercih eden yatlnmcllann
dagrtlm listesine g6re almayr hak ettikleri iskontolu bonolann bedelleri, yatrnmcrlann bloke
edilen d<ivizleri re'sen, Halkbank'rn cari bozdurularak ddenecektir.

ii. Defigken Yiintem:

Ae1eliekqrSugrhkgelentutan).ukandabelirtilenlep euikleri bonolarin bedellefr$rJ<argrlrk gelen tutan ).ukanda belirtilen
nakden ddemeleri durumunda, b'fokaja ahnan dtivizler tizerindeki-.bloke
dtnlrr. Yatrnmcrlarrn talep ettikleri bonolann bedellerine

Dagrtlm listelerinin onayla.ra.4''agikiandiir giur, \u ydntemi tercih eden yatmmcrlann dagrtrm
listesine gtire almayr hak eftikleri bonola4n bedellbri, yatrnmcrlann 12.12.2014 tarihinde saat
12.00'ye kadar nakden dderne y4pmar4plan hhlinde, bloke edilen d6viz bozdurularak
ddenecektir. a?,
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yukanda belirtilen siire iginde krsmen nakit olarak ddemeleri durumunda, blokaja ahnan
ddvizler iizerindeki bloke aym giin ddenen nakit tutar kadar kaldrrrlrr.

D. Vadeli Mevduat Blokesi Y1ntemille Talepte Bulunma:

Yurtigi Bireysel Yattnmctlar Halkbank nezdindeki TL vadeli mevduatlanm teminat gdstermek
suretiyle bono talep edebileceklerdir.

Halkbank uygulamasrnda TL vadeli mevduatlan teminat gdstermek suretiyle talepte bulunma,
sadece bono ihrag tarihiyle (12.12.2014), talebe konu edilecek TL vadeli mevduatlann vade
sonunun ayru giine gelmesi durumunda mtimkiin olabilecektir. Bu nedenle mevduatrn vadeden
<jnce bozulmasr ve birikmig faizin kaybr sdz konusu olmayacaktrr.

Bono talep bedeli kargrtrprnda ahnacak blokaj tutarlan agalrda g6sterilen gekilde
hesaplanacaktrr:

TL Vadeli Mevduat Btokajr: Odenmesi gereken bedel / % 100

Odenmesi Gereken Bedel: Talep edilen nominal degerdir.

Bu halka arzda vadeli mevduatlann bozdurulmasr deligken ydnteme g6re yaprlacaktrr.

Defigken Yiintem:

Vade baqlangrg tarihinde, bu ydntemi tercih eden yatrnmcrlann dalrtrm listesine gdre almayr
hak ettikleri bonolann bedellerini saat 12.00'a kadar nakden 6deme yapmamalan halinde, bloke
edilen vadeli mevduat bozdurularak ddenecektir.

Yattnmctlann talep ettikleri bono bedellerine kargrhk gelen tutan )ukarrda belirtilen sthe iginde
nakden ddemeleri durumunda blokaja ahnan vadeli mevduat iizerindeki bloke aym giin
kaldrnlrr.

Halka arzedilecek borglanma araglanmn bedelleri agalrdaki 6zel hesaba yatrnlacaktrr:
Hesap Sahibi: TiiLrkiye Halk Bankasr A.$. olup, hesap bilgileri agalrdadrr.
Tiirkiye Halk Bankasr A.g.
Sahpazarr Ticari gube (454)
IBAN: TR02 0001 2009 4540 0010 0002 47

Kurumsal Yatrrrmcrlar:

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

Kurumsal Yatrnmctlar almaya hak kazandrklan iskontolu bono bedellerini dalrtrm listelerinin
onaylanmasrndan sonra 12.12.2014 tarihinde saat 12.00'ye kadar ddeyeceklerdir.

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

ettikleri nominale kargrhk gelecek bono
ardrndan bildirilecektir-

Kurumsal
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IBAN: TR02 0001 2009 4540 0010 0002 47

b) Borglanma araglannrn teslimine iligkin bilgi:

Halka arz edilecek borglanma araglan, satrgrn tamamlanmasrnr miiteakip Sermaye Piyasasr
Mevzuatr gergevesinde MKK nezdinde hak sahipleri bazrnda kayden izlenecektir.

5.1.6. Halka arz sonuglannrn ne gekilde kamuya duyurulacall hakkrnda bilgi:

Halka arz sonuglan, Kurulun sermaye piyasasr araglanrun satl;lna iligkin diizenlemelerinde yer
alan esaslar gergevesinde dalrtrm listesinin kesinleqti[i giinti takip eden iki ig giinii igerisinde
Kurul'un cizel durumlann kamuya agrklanmasrna iligkin diizenlemeleri uyannca kamuya
duyurulur.

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

YOKTUR.

5.2. Daprtrm ve tahsis planr

5.2.1. Satrgrn birden fazla iilkede aynr anda yaprldlfl durumlarda, bu iilkelerden
birine belli bir oranda tahsisat yaprlmrgsa buna iligkin bilgi ile her bir kategori
bazrnda halka arzda yatrrrmcllara tahsis ve dafrtrm esaslan haklunda bilgi:

YOKTUR.

5.2.2, Halka arzda yatlnmcrlara tahsis ve dafrttm esaslarr hakkrnda bilgi:
Tahsisat Gruplarr

Bonolann halka arzrna iligkin olarak yatrnmcrlar a$agrdaki gibi iki ana gruba aynlmrqlardrr:

a. Yurtigi Bireysel Yatrrlmcrlar:

Yurtdrgrnda iggi, serbest meslek ve miistakil i9 sahipleri dahil Tiirkiye'de ikametgah sahibi
gergek ve tiizel kililer ile yerleqmek niyeti ile bir takvim yrh igerisinde Tiirkiye'de devamh 180
giinden fazla oturanlan ("Tiirk Parasr Krymetini Koruma 32 Sayrh Karar") ve Kuzey Krbns
Tiirk Cumhuriyeti vatandaglannrn da kapsamak i.izere agaprda tammlanan Yurtigi Kurumsal
Yattnmctlar ve Yurtdrqr Kurumsal Yatrnmcrlar drgrnda kalan tiim gergek ve tiizel kigilerdir. Bu
kategorideki yatrnmcrlar, asgari 100 (yiiz) TL nominal parasal tutarda talepte
bulunabileceklerdir. Anonim ve limited girketler de bu kategoriden talepte bulunabileceklerdir.

b. KurumsalYatlnmcllar:

Yurt iginden bagvuracak kurumsal yatrnmcrlar, Yatrnm Fonlan, 6zel Emeklilik Fonlan,
Menkul Krymetler Yatrnm Ortakhklan, Risk Sermayesi Yatrnm Ortakhklarr, Gayrimenkul
Yatrnm Ortakhklan, Aracr Kurumlar. Bankalar. Sigorta $irketteri, Portliiy Ydnetim $irketleri,
ipotek Finansmanr Kuruluqlan, EmeUi ve Yardrm Sandrklarr, Vakrflar lle 17 .07 .1964 tarihti ve
506 Sayrh Sosyal Sigortalaf K6nunu Ge9ici"20. maddesi uyannca kurulmug olan Sandrklar,
Kamuya Yararl r Derneklerdir.

Yurt dtqtndan bagvuracak kurumsal yatrnmcrlar. Tiirk Parasr Krymetini Koruma Hakkrnda 32
Sayrh Karar'la tanrmlanan {rf(ltda yerlegik olan, Yatrnm Fonlan, Emeklilik Fonlan, YarrnmSayrh Karar'la tanrmlanan {rfifl4a yerlegik olan. Yatrnm Fonlan, Emeklilik Fonlan, Yarrnm
Ortalhklan. Aracr Kurumlar. B_tr{ap.Sigorta girketleri, Portftty Yonelim girketleri. ipolek
Fiylflsmarl, Kuruluqtan. Emekli ve ffrrm Sandrklan. Vakrflar ile sermaye piyasasr araglanflrn

en az I milyon TL tutarrnda Tiirk ve /veya yabancr para
olan liizel kigilerdir. Bonolar, TiiLrk mevzuatr
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gdrecek gekilde ihrag edildilinden dolayr, yurtdrgrndan bagvuracak olan kurumsal yatrnmcrlar
bonolan Ttrkiye'de satrn alacaklardrr.

Bu kategorideki yatrnmcrlar 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 satl$ tutarl
1.000.000.000.-TL nominal bedele kadar grkanlacaktrr.) nominal de[erli bonolann %50'lik
krsmr Yurt igi Bireysel Yatrnmcrlara, %45'i Yurt igi Kurumsal Yatrnmcrlara ve %5'i Yurt Drgr
Kurumsal Yatrnmcrlara tahsis edilecektir.

iq bu Sermaye Piyasasr Aracr Notunda ilan edilen tahsisat oranlan talep toplama neticesinde
Halk Yatrnm'rn cinerisi ve Banka'nrn onayr ile agalrda belirtilen kogullar dahilinde
de!iqtirilebilecektir.

Buna gdre talep toplama si.iresi sonunda, belirli bir yatlnmcl grubuna tahsis edilen tutan
kargrlayacak kadar talep gelmemesi durumunda, o gruba ait tahsisatrn kargrlanmayan ksrmr
Banka onayr ile diler yatrnmcr grubuna serbestge aktanlabilir.

Talep toplama siiresinin sonunda, belirli bir yatlnmcl grubuna tahsis edilen tutan kargrlayacak
kadar talep gelmiq olsa dahi, tahsisat oranlan arasrnda yatrnmcrlara Kurul'un sermaye piyasasr
araglanntn satrqrna iligkin diizenlemelerinde yer alan hiikiimlere gdre; yukanda belirtilen
herhangi bir yatrnmcr grubu igin %o20'den fazla azaltlmamak kaydryla Halk Yatrrrm'rn dnerisi
ve Banka'nrn onayr ile kaydrrma yaprlabilir.

Halka arz edilecek 175 giin vadeli bonolarrn Yurt igi Bireysel Yatrnmcrlar ve Kurumsal
Yatrnmcrlar arasrndaki dafirhmrna, Yurtigi Bireysel Yatrnmcrlann tahsisat oranr o%10'un ve
Yurt igi Kurumsal Yatrnmcrlann tahsisat oramm oh2}'nin altrna diigtirmemek iizere, gelen
talebe g6re talep toplamamn son giinii Halk Yatrnm'rn 6,nerisi ve Halkbank'rn onayryla karar
verilecektir.

DaIltlm Esaslarr

Sermaye Piyasasr Kurulu'nun II-5.2 sayrh "Sermaye Piyasasr Araglanrun Satrgr Tebligi" ekinde
yer alan talep formuna gdre igermesi gereken asgari bilgileri ve KKTC vatandaglan ile
Tiirkiye'de yerlegik yabancr uynrklular drgrnda kalan bireysel yatrnmcrlann T.C. Kimlik
Numarasrnr igermeyen kayrtlar iptal edilerek dagrtrma dahil edilmeyecektir.

Eksik bilgi nedeniyle iptal edilen kayrtlar talep listelerinden grkanldrktan sonra dalrtrm iglemi
aqalrdaki qekilde gergekleqtirilecektir:

Yurtici Birqtsel Yattrtmc ara Dadrttm:

Oransal dafrtrm ydntemine gdre yaprlacaktrr. ilk aqamada, Yurtigi Bireysel Yatrrmcrlann
parasal talep tutarlanntn belirlenecek nihai faiz oramna tekabiil eden nominal karqrhklarr
hesaplanacaktrr. Oncelikle bilgi eksiklili veya bagka nedenlerle dalrtrm drqr brrakrlan
yalrnmcrlann talepleri toplam ;degi
bu yatrnmcr grubuna yaprlan,'ti{silar
talep tutanna bctliinmesi ilb *Alzrn

grkartrlacaktrr. Bu iglem tamamlandrktan sonra
dalrtrm drgr brrakrlanlardan sonra kalan toplam

Talebi Kargrlama Oranr"
nominal katlan sekli

urtigi Bir

Oranf' bulunacaklr. Bulunan "Arzrn
yatrnmcrnln kigisel talebi ile garprlacak ve71

miikerrer tar
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Yaprlan dalrtrm sonucunda talep ettigi minimum miktan alamayan yurtigi bireysel
yattnmctlara yaprlan dalrtrm iptal edilerek bu yatrnmcrlara dagrtrlan bonolar tekar oransal
dalrtrma tabi tutulacaktlr.

Kurumsal Yattnmalara Dai tm:

Kurumsal Yatlnmcr grubunda bir defadan fazla talepte bulunan yatrrrmcrlann bulunmasr
durumunda fazla miktarda olan talep kabul edilecektir. Her bir Kurumsal Yatrnmcrya verilecek
iskontolu bono miktanna Halk Yatrnm'rn dnerileri de dikkate ahnarak Halkbank tarafindan
karar verilecektir.

Ti.im yatrnmcr gruplanna dalrtrm yaprlrrken, dagltlm sonucu ortaya grkan miktarlar alt stmr
koyan yatrnmcrlar agrsrndan gdzden gegirilecek, ortaya grkan miktann bu alt srnrnn altrnda
kalmasr halinde yatlnmcl isteline uygun olarak listeden grkanlacak ve bu miktarlar tekrar
dalrtrma tabi tutulacaktlr.

Yattnmct gruplanna belirtilen ydntemlerle dalrtrm yaprlrrken, hesaplamalarda kiisurat ortaya
grkmasrndan dolayr dalrtrlamayan iskontolu bonolar, talebi tamamen kargrlanamayan
yahnmcrlar arasrnda Halkbank'rn uygun giirdiigi gekilde dalrtrlacaktrr.

Halk Yatrrrm, talep toplama siiresinin bitimini izleyen i9 gtinti igerisinde dalrtrm listelerini, her
bir tahsis grubu igin ayn ayn kesinlegtirerek Halkbank'a verecektir. Halkbank, da[rtrm
listelerini kendilerine teslim edilen gi.in igerisinde onaylayacak ve onayr Halk Yatrnm'a
bildirecektir. Satrq sonuglan dalrtrm listesinin kesinlegtigi giirnii takip eden iki ig giinii
igerisinde Kurul'un <izel durumlann kamuya agrklanmasrna iligkin diizenlemeleri gergevesinde
KAP' ta agrklanacaktrr.

Onaylanan DaErtrm Listesi'ni alan Halk Yatrnm ise kargrlanan taleplere iligkin iskontolu
bonolann kayden teslimini MKK diizenlemeleri gergevesinde dalrtrm listelerinin
onaylanmasrndan sonraki i9 giinii (1 2. 1 2.2014) yerine getirecektir.

5.2.3. Talepte bulunan yatrrrmcllara, halka arzdan aldrklarl kesinlegmig borglanma
aracr miktannrn bildirilme siireci haklunda bilgi:

Halka arzdan almaya hak kazamlmrq borglanma aracr miktarlan, dalrtrm listelerinin HALK
BANKASI tarafindan onaylandrpr giin, HALK YATIRIM ve acentesi konumundaki HALK
BANKASI tarafindan yatrnmcrlara bildirilecektir.

5.3. Borglanma aractntn satrg fiyatr veya liyatrn tespit edildifiledileceli yiintem ile
nihai fiyatln kamuya aglklanma siireci:

I TL nominal deler iizerinden talep toplamlacak olan sabit faizli ve iskontolu bononun faiz
oranl ve bu orana iligkin hesaplama y6ntemi igbu sermaye piyasasr aracr notunun 4.11
maddesinde yer almaktadrr.

Halkbank tarafindan; segilen DiBSler tizerinden hesaplanacak bitegik faizin iizerinde ddenecek
ek getiri oranr %0,55 (55 baz puan) olacaklrr.



Bononun fiyatt; igb:u sernaye
hesaplanan Bono Yrlhk Bilegik
haneye yuvarlanacaktrr.

Bono Yrllrk Bilesik Fziz Orau o/o BBO
Bono Vade Sonu Fiyah (TL) I
Bononun Vadeye Kalan Giin Sayrsr T
Bono Fiyatr BBF

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

Bononun nihai faiz oranl ve satl$ fiyatl talep toplama siiresinin tamamlanmasrndan soma
(10.12.2014 tarihinde) sermaye piyasasr aracr notunun yaylmlandlgl w*v.halkbankcom.tr
adresli HALK BANKASI'nrn kurumsal intemet sitesi ve y11g.f4p"g,E adresli Kamuyu
Aydrnlatma Platformu intemet sitesinde ilan edilerek kamuya duyurulacaktrr.

5.4. Araclhk Ytiklenimi ve Halka Arza Aracrhk

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

Tel: +90 (212) 314 81 8l Faks: +90 (212) 221 31 81

5.4.2. Halka arzrn yaprlaca[l iilkelerde yer alan saklama ve iideme kuruluglarrnrn
isimleri:

Halk arz Tiirkiye'de gergekleqtirilecektir. Saklama ve 6deme kuruluglan, srrasryla Merkezi
Kayrt Kurulugu A.$. ve Takasbank - istanbul Takas ve Saklama Bankasr A.$.'dir.

5.4.3. Aracrhk tiirii haklonda bilgi:

Aracrhk tiirii "En iyi Gayret Aracrhlr" olacaktrr, yiiklenim bulunmamaktadrr.

5.4.4. Aracrhk ve yiiklenim siizlepmesi hakkrnda bilgi

Halka arz edilecek borglanma araglanna iligkin aracrhk iglemleri 28.04.2014 tarihinde
imzalanan Aracrhk Sdzlegmesi gergevesinde Halk Yatrnm Menkul De[erler A.$. tarafrndan
gergekleqtirilecektir.

Halka arza iligkin olaraS.,ihraggrnrn iidemesi gereken toplam ve halka arz
edilecek

piyasasr aracr notunun 4.11 maddesinde belirtilen formtil ile
Faiz Oranr kullanrlarak belirlenecek ve virgiilden sonraki beg

li bonolann
ve Biag

ihracr igin
Kotasyon

katlanrlacak tahmini
Ucreti dahil
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Ucret ve Diler Mrliyctler B.z Almrc.k
IHer Sabit/0nnsel Tutrr (IL)

SPK Ucreti ' Nominal Tutar
Vadeye Gore Degi$en

Oransal
375.000

Takasbank ' Sabit 105

MKK tjcreti Sabit 1.575

BIA$ Kotasyon Ucreti 1.000<
Kotasyon Ucreti< I O.OO0

Nominal Tutar Tavanr Agarsa Sabit 10.500

Y0netim Ye Satrl Komisyonul Nominal Tutar Oransal
( 0,075% Yttnetim Komisyonu

(+BSMV)) + (0,075% Sanf
Komisvonu (+BSMV))

Reklam Masraflan Nominal Tutar Tahmini 12.000

TOPLAM{ 399.180
Toplam 750.000.000.-TL nominal tutar olan halka arz miktarr fazla talep gelmesi durumunda 1.000.000.000.-TL
nominal detere kadar arttrnlabilecek ve krymetlerin ihrag tutarlan arasrnda gelen talebe gdre aktarma
yaprlabilecektir. SPK Kurul Ucreti minimum arz miktarr olan 750.000.000.-TL iizerinden hesaplanmrg ve

. yukandaki labloda bu qekilde gOsterilmiqtir.
' Takasbanl< iicreti sabit ve (BSMV harig) 100.-TL'dir.
3 

Soz konusu oranlar Halk Yatrnm ile yapllan s0zlegme gergevesinde belirlenen orandrr.
a Y0netim komisyonu ve satrq komisyonu harig tutan ifade etmektedir.

Halka arz edilecek 1.-TL nominal delerli toplam 750.000.000 adet bono bagrna diigecek
maliyet 0,00053224 TL olarak hesaplanmaktadrr.

5.6. Talepte bulunan yatrrrmcmm iideyeceEi maliyetler haklonda bilgi:

Bonoya iligkin vergilendirme esaslan igbu sermaye piyasasr aracl notunun "Borglanma Araglarr
ile ilgili Vergilendirme Esaslan" baqhkh 9. maddesinde belirtilmigtir.

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

6. BORSADA i$r,Bur coRMEyE il,igrix BiLGiLER

6,1, Borglanma araglarmrn borsada iglem giirmesine iligkin esaslar ile iglem giirme
tarihleri:

Halka arz edilen bonolarrn satl$r tamamlandrktan sonra Borsa istanbul Borglanma Araglan
Piyasasr Kesin Ahm-Satrm Pazan'nda iglem gdrmesi Borsa istanbul mevzuatlnm ilgili
hiikiimleri gergevesinde Borsa Ba5kanhlr'nrn onayna balhdrr.

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

6.2. Borsada iglem gtirecek olan borglanma araglannrn hangi durumlarda iglem
slraslnrn kapatllabilecefi hakkrnda bilgi:

SPK
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6.3. ihraggrnln daha iince ihrag ettili pay hariq sermaye piyasasr araglarrnrn iqlem
giirdiilii borsalara iligkin bilgi:

Ttirkiye Halk Bankasr A.$.'nin yurt iginde ve yurt drqrnda ihrag etmiq oldulu ve halen
dolaqrmda olan pay harig sermaye piyasasr araglanna ait bilgiler a9alrdaki tabloda yer
almaktadrr:

Sermave
Piyrsasr Aracr

IhraS
Tarihi

Ihrag Tutarr
(TL)

Vade
(Gun)

Fsiz
Tiirii

ISIN Iglem
GOrdiig0

Borsa
Bono 20.06.20t4 1.000.000.000 115 Sabit TROTHALA I4I7 istanbul
Bono 26.O9.2014 750.000.000 175 Sabit TROTHAL3I5I3 istanbul

6.4. Piyasa yaprcr ve piyasa yaprcthfln esaslarr:

YOKTUR.

7. GARANTi HUKtiMLERi vE GARANTORE iLi$KiN BiLGiLER

YOKTUR.

8. DiGER BiLGiLER

8.1. Halka arz siirecinde ihraggrya dan4manhk yapanlar hakkrnda bilgiler:

YOKTUR.

8.2. Uzman ve balrmsz denetim raporlan ile iigiincii kiqiterden ahnan bilgiler:

igbu Sermaye Piyasasr Aracr Notunda, derecelendirme notlarr hakkrnda yer alan bilgiler
derecelendirme kurulugu tarafrndan hazrrlanmrq raporlardan, mali durum hakkrnda yer alan
bilgiler ise balrmsrz denetim kuruluglannca hazrrlanmrq raporlar ve sallanan verilerden
faydalanarak hazrrlamrgtrr. HALK BANKASI, Fitch Ratings ve Moody's tarafrndan belirlenen
derecelendirme notlanru ve Akis Balrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Miigavirlik
A.$. tarafindan denetlenen ve agrklanan mali verileri aynen kullamldrlrnr beyan eder.

31 Aralrk 2012,3l Arahk 2013 ve 30 Haziran 2014 hesap d6nemlerine ait konsolide finansal
tablolar ve dipnotlan Akis Balrmsrz Denetim ve Mali Muhasebeci Mali Miigavirlik A.$.
(KPMG) tarafindan balrmsrz denetime tabi tutulmu$tur:

Sermave
Piyasasr Aracr

ihraq
Tarihi

Ihraf Tutan
(USD)

Vade
(Yrl)

Faiz
Tiir[

lstN iqlem
Gdrdiigii

Borsa
Eurobond t9.01.2012 750.000.000 5 Sabit us900l50AAl5 Lon&a
Eurobond 05.02.2013 750.000.000 7 Sabit us900l50AB97 irlanda
Eurobond 04.06.2014 500.000.000 5 Sabit us900l50AC70 irlanda

Akis BaglmsE Den€tim ve Serbest Muhasebeci Mali

Mh. Kavak Sk. No:29 Kavac* Beykoz,



30.06.2014 tarihi itibarryla BaEtmsu Denetci GAriisi,i 6mtrh BaEtmsu Denetim Raoor :

"30 Haziran 2014 tarihi itibarryla hazrrlanan ili$ikteki konsolide finansal tablolar, Banka ydnetimi
tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz geligmelerin olasr etkileri
nedeniyle aynlan ve tamamr gegmig ddnemlerde gider yazrlan toplam 132.231 Bin TL tutarrnda
serbest kargrhlr igermektedir.

Gergeklegtirmig oldulumuz srrurh denetim sonucunda, yukanda aqrklanan hususun konsolide
finansal tablolar iizerindeki etkileri haricinde, iligikteki konsolide finansal tablolann, Tiirkiye Halk
Bankasr A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortaklklanmn 30 Haziran 2014 tarihi itibanyla
finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren altr ayhk ara hesap ddnemine ait faaliyet sonuglanm ve
nakit akrglanm 54l l sayrh BankacrLk Kanunu'nun 37'nci ve 38'inci maddeleri gerepince yiiriirliikte
bulunan diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk Diizenleme ve
Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iligkin yayrmlanan diger
ydnetmelik, teblig ve genelgeler ile Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu tarafindan yaprlan
agtklamalara uygun olarak dolru bir bigimde yansrtrnadrlrna dair dnemli herhangi bir hususa
rastlanmamrgtrr."

31.12.2013 tarihi itibarwla BaEtmsu Denetci Goriisti:

"31 Arahk 2013 tarihinde sona eren hesap ddnemine ait ili$ikteki konsolide finansal tablolar,
Banka ydnetimi tarafindan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz
geligmelerin olasr etkileri nedeniyle aynlan ve 196.069 bin TL'si cari ddnemde iptal edilerek
gelir yazrldrktan sonra kalan net 132.231Bin TL tutarrnda serbest kar$lhgl igermektedir.

G6riigiiLrniize gtire, yukarrda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri
haricinde, iligikteki konsolide finansal tablolar, biitiin 6nemli taraflanyla, Ttirkiye Halk Bankasr
A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklarrrun 31 Arahk 2013 tarihi itibanyla konsolide
finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren ddneme ait faaliyet sonuglan ile nakit akrmlannr
5411 sayrh Bankacrhk Kanununun 37'nci ve 38'inci maddeleri gerelince yiiriirltikte bulunan
diizenlemelerde belirlenen muhasebe ilke ve standartlanna ve Bankacrhk Diizenleme ve
Denetleme Kurulu tarafindan muhasebe ve finansal raporlama esaslanna iligkin yayrmlanan
di[er ydnetmelik, teblig ve genelgeler ile Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kurumu
tarafindan yaprlan agrklamalara uygun olarak dofiru bir bigimde yansrtmaktadr."

31.12.2012 tarihi itibarqtla Ba\tmstz Denetci Gdr sii:

"3 I Aralrk 2012 tarihi itibarryla hazrrlanan iligikteki konsolide finansal tablolar, Ana Ortakhk
Banka ycinetimi tarafrndan ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz
geliqmelerin olasr etkileri nedeniyle ayrrlan 328.300 Bin TL tutannda serbest kargrhlr
igermektedir. Bu tutann 194.000 Bin TL'si gegmig drinemlerde ve 134.300 Bin TL'si cari
ddnemde gider olarak finansal tablolara yansrfilml;tr.

G6riigiimiize gcire, yukarrda agrklanan hususun konsolide finansal tablolar iizerindeki etkileri
haricinde, iligikteki konsolide finansal tablolar, biitiin iinemli taraflanyla, Tiirkiye Halk Bankasr
A$'nin ve konsolidasyona tabi finansal ortakhklarrrun 3 1 Arahk 2012 tarihi itibanyla konsolide
finansal durumunu ve aynl tarihte sona eren ddneme ait faaliyet sonuqlan ile nakit akrmlannr
541 I sayrh Bankacrhk Kanununun 'inci maddeleri gerelince yiiriirliikte bulunan

belirlenen
tarafindan

lik, teblig ve

ve Bankacrhk Diiaenleme ve

agrklamalara



Notlirr (26 Kasrm 20

Yabancl Para IJzun Ddnem BBB-

Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanrn uzun vadeli yabancr
pam finansal yUkiimliiliiklerini yerine getirmede, elverilli ancak
ekonomideki kosullardaki deliqimlerden nispeten
etkilenebilecePini sdsterir.

Cdrtlnom Duragan Ona donemde bir deqisiklik beklenmediEini siistermektedir.

Yabancl Para K,sa Dlrnem F3
Bankanrn krsa ddnemde YP yilkttmliiliiklerini karqrlamasr
elverifli ancak ekonomik koqullardaki deliqimlerden nispeten
etkilenebileceEini siisterir.

Yerel Para Uzun Donem BBB

Iyi kredi kalitesi not seviyesidir. Bankanrn uzun vadeli yerel para
finansal ).tlkumluluklerini yerine getirmede, elverigli ancak
ekonomid€ki ko$ullardaki degi$imlerden nispeten
etkilenebileceEini s0sterir

Gllriiniim DuraEan Orta donemde bir deEisiklik beklenmedi[ini siistermektedir

Yerel Para Krsa Ddnem F3
Bankanrn krsa ddnemde YP ytikiimliiliiklerini kar;rlamasr
elverilli ancak ekonomik kotullardaki degifimlerden nispeten
etkilenebilecelini ettsterir.

Ulusal Uzun D0nem AAA (lur)
Ulkeye ait diger kurulut ve yiikiimliiliiklerle ka$rla$trnldrgrnda
yiiksek ve dngdrolebildiEli kadanyla olumsuz bir etkiye uzak
fi nansal Wktimltiluklere uyma kaDasitesi sosterir.

Gitriiniim DuraEan Orta donemde bir not depisiklipi 6neddilmemektedir.
Finansal KaDasite Notu bbb- Bankanrn kedi kalitesinin ivi oldupuna isaret etrnektedir.
Dcstek 2 Bankanrn viikek ihtimalle destek alabilecelini sdsterir-
Destek Derecelendirme Tabanl BBB- Ulke 'nin destek gucu ve ihlimalini belinmekedir.

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

26 Kasrm 2013 tarihi itibarryla Fitch Ratings Halkbank'rn kredi derecelendirme notlannda
2012 y:l,na gdre herhangi bir deliqiklile gitmemi$tir.

ancr Para mevduzrt notunda herhangi bir deligiklik yapmamrS

Derecelendirme Notlarr (3 Hsziran 2014)

Finrnsal Glsliiliik
Notu

D+
Yeterli iesel finansal giice sahip oldugunu, zaman zaman

potaosiyel olarak drl destege ihtiyag du),r.rlabilecegini

gdstermektedir.

Gdr0niim Duragan

Uzun D6nem Yerel Prru Mevduat Notu Baa3
Yiikiimliiliiklerinin, orta derecede oldugunu ve orta derccede

kedi riskine tabi oldugunu gdstermektedir.

GUriiniim Negatif

Krsi Ddnem Yerel Prra Meyduat Notu Prime-3
Krsa vadeli Ilkumlul0klerini yerine getirebilecek makul
kapasitede olduAunu gostermektedir.

Cdrllniim

Uzun Diinem Yab.ncr Para Mevduat Notu Baal
YtiktimlulUklerinin, ona derecede oldugunu ve orta derecede

kedi riskine tabi oldugunu gdstermektedir.

Gdritnii m Negatif

Krsr Ddnem Ycbencl Perq Mevdust Notu Prime-3
Klsa vadeli yiikiimliiliiklerini yerine getirebilecek makul

kapasitede olduAunu giistermektedir.

Gdrllnllm

Temel Kredi Notu

.i\

Drl destek olmakslzln not verilen kurumun tek ba$rna finansal

lQ[nii gtistermektedir. ciddi derecede kedi riski oldugunu ve

spe*{gtif kedi unsurlan ta5ryabilecegini goslermektedir.

Gdrllnllm :/ * D.rlEgaB.

HALKBANK'rn uzun drinem
Moody's tarafindan belirlenen

notu Baa3 seviyesindedir. Bu seviye
kateeorisinde yer almaktadrr. 20 Mayrs

201 3 tarihinde uzun d6nem yabencl pafftlevdu
seviyelytikselti lmi gti r. 3 H aziran )St 4*larifffrp I
ytul{dtr. Bankamrzrn "F i nansal Giiq lii ltik No@

at notu B/den Baa3 yatrnm yaprlabilir
I Tiirk Bankasrmn kredi notlannda indirim
ve "Durafan" olan gdriiniimii ile Upun ve

m yapml$tlr.
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9. BoRCLAT\MA ARACLART iLB iLcili wncilnxniRME ESASLART

Tam Miikellefiyete Tabi Gergek Kigi

a) Faiz Geliri

01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmrq velveya
TiiLrkiye'de kurulu menkul loymet ve vadeli iglem ve opsiyon borsalannda iglem gdren Ozel
Sekt<ir Tahvil ve Bonolanndan elde edilen faiz gelirleri, Gelir Vergisi Kanunu'nun C'GVK')
Gegici 67'nci maddesi gerelince vergi tevkifatrna tabi tutulmaktadrr. Bu kapsamda elde edilen
faiz gelirleri, tahsile aracrhk eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacr kuruluglarca, %10
oramnda stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu surette faiz geliri elde eden tam
miikellefiyete tabi bireysel yatrrmcrlarca, aynca gelir vergisi beyannamesi verilmez. Diler
gelirler dolayrsryla verilecek gelir vergisi beyannamesine, bu gelir dahil edilmez.

Ticari faaliyet kapsamrnda elde edilen faiz geliri, ticari kazang hiiki.imleri gergevesinde

kazancrn tespitinde dikkate ahnacak olup, stopaj suretiyle cidenmiq olan vergiler, stopaja tabi
kazanglann beyan edildi[i gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden mahsup edilir.

b) Ahm Satrm (Defer Artryr) Kazancr

01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmtg ve/veya
Tiirkiye'de Kurulu menkul kymet ve vadeli iglem ve opsiyon borsalannda iglem gdren 6zel
Sektdr Tahvit ve Bonolarrndan elde edilen deper artrgr kazanglan, GVK Gegici 67'nci maddesi
gerelince vergi tevkifatrna tabi tutulmaktadrr. Bu kapsamda elde edilen deper artrg kazanglan,
ahm satrma aracrhk eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacr kuruluglarca, o%10 oranrnda
stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup, bu surette deler arhg kazancr elde eden bireysel
yatrrmcrlarca, ayrrca gelir vergisi beyannamesi verilmez. Diger gelirler dolayrsryla verilecek
gelir vergisi beyannamesine, bu kazang dahil edilmez.

Ticad faaliyet kapsamrnda elde edilen deper artrg kazanglarr, ticari kazang hiikiimleri
gergevesinde kazancrn tespitinde dikkate ahnacak olup, stopaj suretiyle ddenmig olan vergiler,
stopaja tAbi kazanglann beyan edildili gelir vergisi beyannamesinde hesaplanan vergiden
mahsup edilir.

Dar Miikellefiyete Tabi Gergek Kigi

a) Faiz Geliri

01.01.2006 tarihinden sonra TiiLrkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmrq ve/veya
Tiirkiye'de Kurulu menkul krymet ve vadeli iglem ve opsiyon borsalannda iqlem g6ren Ozel
Sektdr Tahvil ve Bonolanndan elde edilen faiz gelirleri, tahsile aracrhk eden bankalar, aracr
kurumlar ile saklamacr kuruluglarca, stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup,
bu surette faiz geliri elde eden bi aynca gelir vergisi beyannamesi veya
miinferit beyanname verilmez. g.'

,l

. a$aqmalanndan kaynaklanan istisnalar
konusunda,
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ile

arasmda,

faiz gelirine ili

R

(qvoal htkiimleri

26

talii gergek kiqinin mukimi oldulu iilke



b) Ahm Satrm (Defer Artryr) Kazancr

01.01.2006 tarihinden sorua Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmrg velveya
TiiLrkiye'de Kurulu menkul krymet ve vadeli iqlem ve opsiyon borsalannda iglem gdren tahvil
ve bonolardan elde edilen ahm-satrm kazanglarr, ahm satrma araclhk eden bankalar, aracr

kurumlar ile saklamacr kuruluglarca, 7010 oramnda stopaja tabi tutulur. Stopaj nihai vergi olup,
bu surette deger artl$ kazancr elde eden bireysel yatrnmcrlarca, aynca gelir vergisi beyannamesi
veya miinferit beyanname verilmez.

Elde edilen deler artrgr kazancma iligkin olarak, vergi anlagmalanndan kaynaklanan istisnalar
ve indirimli oranlar konusunda, dar miikellefiyete tabi gergek kiginin mukimi oldufu iilke ile
Tiirkiye Cumhuriyeti arasrnda, varsa imzalanmrg bulunan Qifte Vergilendirmeyi Onleme
Anlagmalan (QVOA) hilkiimleri gegerli olacalrndan, ilgili anlagma htikiimleri sakhdrr.

Tam Miikellefiyete Tabi Tiizel KiEi

a) Faiz Geliri

01.01.2006 tarihinden sonra TiiLrkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmrg ve/veya
Ttirkiye'de kurulu menkul klymet ve vadeli iglem ve opsiyon borsalannda iglem gtiren Ozel
Sektdr Tahvil ve Bonolanndan elde edilen faiz gelirleri igin, GVK Gegici 67'nci uyannca
tahsile aracrhk eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacr kuruluglarca, Tam Miikellefiyete
Tabi Tiizel Kiginin veya Kurumun hukuki yaplslna g6re deligen oranlarda stopaj yaprlmaktadrr.
Bu kapsamda:

- Kurumlar Vergisi Mtikellefi Sermaye $irketlerinin,

- SPKn'a g6re kurulan Yatrnm Ortakhklarrnrn,

- SPKn'a g6re kurulan Yatrnm Fonlannrn,

gelirleri %0, diler tam miikellefiyete tabi tUzel kiqilerin gelirleri ise oZ10 oramnda stopaja tabi
tutulur.

Tam Miikellefiyete Tabi Kurumlar tarafindan elde edilen faiz geli:ri, kurum kazancrna dahil
edilecek olup, %o20 oranrnda Kurumlar Vergisi'ne tabi tutulur.

Bununla beraber, menkul krymetler yatlnm fonlan veya ortakld<lan, girigim sermayesi yatmm
fonlan veya ortakhklan, portftiyii Tiirkiye'de kurulu borsalarda iglem g6ren alttn ve krymetli
madenlere dayah yatrnm fonlan veya ortakhklanmn portftiy igletmecililinden dogan
kazanglan, giriqim sermayesi yatrnm fonlan ve ortakhklan, gayrimenkul yatrnm fonlan veya
ortakhklan, emeklilik yatrnm fonlan, konut finansmam fonlan ile varhk finansman fonlannrn
kazanglarr Kurumlar Vergisi'nden istisna

oZ l0 oranrnda stopaja tabi olan kesilen kurumlar vergisi, bu
miikelleflerce verilen kurumlar
mahsup edilir.

Agrsrndan BSMV

tahvil
gerekmekledir.
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BSMV miikelleflerince, yurtiginde Tiirk Lirasr cinsinden ihrag edilen tahvillerin, geri ahm ve
satlm taahhiidii ile iktisap veya elden grkarrlmasr kargrhlrnda lehe ahnan paralar iizerinden 7o1

oranrnda BSMV hesaplanmasr gerekmektedir. BSMV miikelleflerinin, yurtiginde Tiirk Lirasr
cinsinden ihrag edilen bonolann, geri ahm ve satrm taahhiidii ile iktisap veya elden grkanlmasr
kargrh[rnda lehe ahnan paralar iizerinden %5 oranlnda BSMV hesaplanmalan gerekmektedir.

b) Ahm Satrm (Defer Artrqr) Kazancr

01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK kaydrna ahnmrg ve/veya
Tiirkiye'de Kurulu menkul krymet ve vadeli iglem ve opsiyon borsalannda iglem g6ren 6zel
Sekt6r Tahvil ve Bonolanndan elde edilen ahm satrm kazanglan igin, GVK Gegici 67'nci
uyannca ahm satrma aracrhk eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacr kuruluglarca Tam
Miikellef Tiizet Kiginin ve kurumun hukuki yaprsrna g6re deligen oranlarda stopaj
yaprlmaktadrr. Bu kapsamda:

- Kurumlar Vergisi Miikellefi Sermaye $irketlerinin,

- SPKn'a gdre kurulan Yatrnm Ortakhklannrn,

- SPKn'a gdre kurulan Yatrnm Fonlanmn,

kazanglan %0, diler tam miikellefiyete tabi ti.izel kigilerin kazanglarr ise %10 oramnda stopaja
tabi tutulur.

Tam mi.ikellef Kurumlar taraftndan elde edilen kazang kurum kazancrna dahil edilecek olup,
%20 oranrnda Kurumlar Vergisi'ne tabi tutulur.

Bununla beraber, menkul krymetler yatlnm fonlan veya ortakhklarr, girigim sermayesi yatrnm
fonlan veya ortakhklan, portftiyii Tiirkiye'de kurulu borsalarda iglem gdren altrn ve krymetli
madenlere dayah yatrrrm fonlan veya ortakhklarrnrn portfiiy i$letmeciliginden dolan
kazanglarr, girigim sermayesi yatrnm fonlan ve ortakhklan, gayrimenkul yatrnm fonlan veya
ortakhklan, emeklilik yattnm fonlan, konut finansmanr fonlan ile varhk finansmam fonlannrn
kazanglarr Kurumlar Vergisi'nden istisna edilmigtir.

7o 10 oranrnda stopaja tabi olan kurumlar vergisi miikelleflerinden kesilen kurumlar vergisi, bu
miikelleflerce verilen kurumlar vergisi beyannamesinde hesaplanan kurumlar vergisinden
mahsup edilir.

bb) BSMV Agrsrndan BSMV Miikelleflerinin Durumu

BSMV mi.ikelleflerinin, tahvil de[er artrg kazanglarr tiaerinden %1, bono de[er artrg kazanglan
iizerinden oZ5 oranrnda BSMV hesaplamalan gerekmektedir.

BSMV miikelleflerince, yurtiginde Jtir( Lirasr cinsinden ihrag edilen tahvillerin, geri ahm ve
satrm taahhi.idii ile iktisap veya elden irkanlmasr kargthgrnda lehe ahnan paralar iizerinden %l
orantnda BSMV hesaplanmasr gelekmektedir. BSMV miikelleflerinin, yurtiginde TtiLrk Lirasr

ihrag edilen bonolann, gpri ahrnag idilen bonolann, ggn abrnA: satrm. taahh0dti ile iktisap veya elden grkanlmasr
ahnan paralar tizerinden 7o5ep-arunda BSMV hesaplanmalarr gerekme$edir.le'n'/o5eEltnda B S MV hesap lanmalarr
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Dar Miikellefiyete Tabi Tiizel Kiqi

a) Faiz Geliri

Kurumlar vergisi miikellefi sermaye girketleri ile Tiirkiye'de miinhasran menkul krymet ve
diler sermaye piyasasr aracr getirileri ile deger artrgr kazanglan elde etmek ve bunlara balh
haklan kullanmak amacryla faaliyette bulunan srrurh sorumlu ortakhklar, iilke fonlarr, kurum
ve kurulug fonlan ve yatrrrm kuruluglarr gibi yabancr kurumsal yatrnmcrlann tiimii (2499 saytlt
Sermaye Piyasasr Kanununa gdre kurulan yatrnm fonlan ve yatlnm ortakhklanyla benzer
nitelikteki miikellefler) tarafindan, 01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK
kaydrna ahnmrg velveya Ti.irkiye'de kurulu menkul kr),rnet ve vadeli iglem ve opsiyon
borsalannda iglem gdren Ozel Sektdr Tahvil ve Bonolanndan elde edilen faiz gelirleri, tahsile
aracrhk eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacr kuruluglarca o%0 oramnda stopaja tabi
tutulmakta olup, stopaj nihai vergidir.

Diger dar miikellefiyete tabi tiizel kiqilerin gelirleri igin ise %10 oramnda stopaj
hesaplanacaktrr.

Elde edilen faiz gelirine iligkin olarak, vergi anla$malanndan kaynaklanan istisnalar ve
indirimli oranlar konusunda, dar miikellefiyete tabi gergek kiginin mukimi oldu[u fllke ile
Tiirkiye Cumhuriyeti arasrnda, varsa imzalanmrg bulunan Qifte Vergilendirmeyi Onleme
Anlagmalarr (QVOA) hi.ikii.rnleri gegerli olacafrndan, ilgili anlagma hiikiimleri sakhdrr.

b) Ahm Satrm (Defer Artryr) Kazancr

Kurumlar vergisi miikellefi sermaye girketleri ile Ti.irkiye'de miinhasrran menkul krymet ve
diler sermaye piyasasr aracr getirileri ile de[er artrgr kazanglarr elde etmek ve bunlara ba[h
haklan kullanmak amacryla faaliyette bulunan srrurh sorumlu ortakhklar, iilke fonlan, kurum
ve kuruluq fonlan ve yatrnm kuruluglan gibi yabancr kurumsal yatrnmcrlarrn tiirnii (2499 sayrh
Sermaye Piyasasr Kanununa gcire kurulan yatrnm fonlan ve yatnm ortakhklanyla benzer
nitelikteki miikellefler) tarafindan, 01.01.2006 tarihinden sonra Tiirkiye'de ihrag edilen ve SPK
kaydrna ahnmrg velveya Tiirkiye'de kurulu menkul krymet ve vadeli iglem ve opsiyon
borsalannda iqlem g<iren tahvil ve bonolardan elde edilen deler artrgr kazanglan, kazancrn ahm
satrma eden bankalar, aracr kurumlar ile saklamacr kuruluglarca %00 oranrnda stopaja tabi
tutulmakta olup, stopaj nihai vergidir.

Diger dar miikellefiyete tabi tiizel kigilerin kazanglan igin ise %10 oramnda stopaj
hesaplanacaktrr.

Elde edilen deEer artlgl kazancrna iligkin olarak, vergi anlagmalarrndan kaynaklanan istisnalar
ve indirimli oranlar konusunda, dar miikellefiyete tabi tizel kiginin mukimi oldugu iilke ile
Tiirkiye Cumhuriyeti arasrnda,
Anlagmalafl (qVOA) htikiimleri

10. ixcBr-BMryr.q.

Aqaprdaki belgeler Barbaros
nerl,ezi ve 'b6yuru yerleri ile ihraqqrnrn internet

ile Xc4ltyu-vgy nlatma Platformundl[ryrw.kap.
sitesi
)v.tr)

sahiplerinin inceGrii'Csine (rk tutulmaktadrr:

adresindeki ihraqgrnrn
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Sermaye piyasasr aracr notu[-{4. alan bilgilerin dayanafrnr olugturan her
tiirl[ rapor ya da belge ye giiriigler (deferleme, uzman, faaliyet
ve bafrmsz denetim hazrrlanan raporlar, vb.)

11.

YOKTTJR.
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