
 
 
 

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 
 

Ortaklığın Unvanı / Ortakların Adı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
Ortaklığın Adresi   : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul                                                             
Telefon ve Faks No   : 0216 503 70 70 - 0212 340 93 99 
E-posta adresi    : halkbank.ir@halkbank.com.tr 
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile 
İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0216 503 54 04 – 0212 340 09 90 
Tarih     : 02.01.2017  
Konu     : Borçlanma Aracı İhracı-SPK’ya Başvuru Yapılması   
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.  
İSTANBUL 
 
İlgi: 07.12.2016 tarihli özel durum açıklamamız. 
 
Bankamızca, 06.12.2016 tarihli Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, yurtiçinde Türk Lirası 
cinsinden farklı tür ve vadelerde yurt içinde halka arz edilerek ve/veya tahsisli olarak veya 
nitelikli yatırımcılara satış yoluyla bono ve/veya tahvil ihraç edilebilmesi için 6 milyar TL’lik 
ihraç limiti ve onaylanacak limit kapsamında ilk etapta 175 gün vadeli, 500 Milyon TL 
nominal tutarlı fazla talep gelmesi halinde 750 milyon TL nominale kadar artırılabilecek 
bononun halka arzına ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru yapılmış olup, onaya 
sunulan taslak İhraççı Bilgi Dokümanı, Sermaye Piyasası Aracı Notu ve Özet ekte yer 
almaktadır. 
 
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the 
disclosure is stated below. 
 
Reference: Public disclosure on 07.12.2016. 
 
Pursuant to the Board of Directors Resolution dated 06.12.2016, our Bank has applied to the 
Capital Markets Board for a 6 billion Turkish lira limit to issue a variety of domestic Turkish 
lira bills and/or bonds and maturities,  to be sold domestically via public offering and/or 
private placement or the sales to qualified investors and within this approved limit, for a 
public offer of bank bills with 500 million Turkish lira nominal amount for the initial issue, 
subject to an increase of up to 750 million Turkish lira nominal in the event of 
oversubscription and 175-day maturity; and the Draft Information Document on the Issuer, as 
well as the Capital Markets Instrument Note and Summary submitted for approval are 
attached. 
 
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the 
Turkish version shall prevail.  
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu’nun yürürlükteki Özel Durumlar 
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri 
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 

mailto:halkbank.ir@halkbank.com.tr


bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu 
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 
 
 
  

Saygılarımızla, 
  

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


