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Konu : İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhraç Tavanı 

 

  

Açıklanacak Özel Durumlar:  

 

Bankamız tarafından yurtiçinde 15 milyar Türk Lirası’na kadar farklı tür ve vadelerde bir veya birden 

fazla defada halka arz edilmeksizin tahsisli olarak veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla İpotek 

Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihraç edilmesine, gerçekleştirilecek ihraçların vadesinin 30 yılı 

aşmayacak şekilde belirlenmesine, piyasa koşullarına bağlı olarak tahvillerin sabit ya da değişken 

faizli kupon ödemeli veya iskontolu olarak ihraç edilmesi hususlarında Genel Müdürlük Makamına 

verilen yetki kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu’na ihraç tavanı onayı için yapılan başvurumuz 

onaylanmıştır. Kurulun söz konusu onayı SPK’nın 22.04.2020 tarih ve 2020/27 sayılı bülteninde 

yayımlanmıştır. 

 

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the disclosure is 

stated below. 

 

The application for the approval of the issuance ceiling to the Capital Markets Board has been 

approved within authorized Head Office for the whole process regarding the issuance of Asset 

Covered Bonds, Mortgage Covered Bonds, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities up 

to the amount of TRY 15,000,000,000 (Fifteen Billion Turkish Lira) with different types and 

maturities, to be sold domestically via public offering and/or private placement or the sales to qualified 

investors in one tranche or more tranches and to determine the maturity date of such bank borrowing 

instruments with various maturities up to 30 years, each issuance amount in accordance with market 

conditions with either fixed, floating or discount rates if applicable and for the all subjects related to 

issuances. The related approval has been announced in CMB bulletin dated 04/22/2020 and numbered 

2020/27. 

 

In case of any 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 olduğu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak 

yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili 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 

 


