
BANKA BONOSU HALKA ARZI 
KAMUOYU DUYURUSU 

 
Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin (Halkbank), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanmış 
olan, 3.000.000.000.-TL nominal değerli banka bono ve/veya tahvillerden, 09-10 Ocak 2013 
tarihlerinde halka arz edilen 750.000.000 TL.- nominal değerli Seri-1 Banka Bonosu niteliğindeki 
satışın sonuçlarına ilişkin duyurudur: 
 
Halkbank’ın 3.000.000.000.-TL’ye kadar halka arz edilebilecek nominal değerli banka bonoları 
ve/veya tahvillerinin halka arzına ilişkin izahname, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 4’üncü 
maddesi uyarınca SPK’nun 04.01.2013 tarih ve 1/8 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 
 
SPK tarafından onaylanmış olan izahname ve sirküler, 08.01.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma 
Platformu’nda (“KAP” http://kap.gov.tr)  yayımlanmıştır. Ayrıca, Halkbank’ın tüm şubeleri ile 
acentesi konumundaki Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Halk Yatırım) şubelerinde incelemeye 
açık tutulmuş ve www.halkbank.com.tr ile www.halkyatirim.com.tr adresli Halkbank ve Halk Yatırım 
internet sitelerinde ilan edilmiştir.  
 
Halka arz sirküleri 3.9. numaralı “Halka arzda yatırımcılara tahsis ve dağıtım esasları hakkında bilgi” 
maddesi uyarınca; 
 
Yatırımcılar 2 gruba ayrılmıştır. Halka arzın; 

• %50’lik bölümü (375.000.000.-TL nominal değerdeki kısmı) yurtiçi bireysel yatırımcılara,  
• %50’lik bölümü (375.000.000.-TL nominal değerdeki kısmı) kurumsal yatırımcılara  

tahsis edilmiştir. 
 
Yapılan halka arz sonucunda; 
 

• Yurtiçi bireysel yatırımcı grubuna 527.142.154.-TL nominal,  
• Kurumsal yatırımcı grubuna 272.939.000.-TL nominal talep gelmiştir. 

 
Halka arz sirküleri 2.12. numaralı “Yıllık getiri oranı ve getiri oranının nasıl hesaplandığı hakkında 
bilgi” maddesi uyarınca, bonoların basit faiz oranı %6,62 bileşik faiz oranı %6,73 olarak belirlenmiş, 
buna göre 1.-TL nominal değerli banka bonosunun satış fiyatı 0,96925 TL olarak kesinleşmiştir.  
 
Halka arz tahsisatı ve dağıtım tutarları ile banka bonosu almaya hak kazanan yatırımcı sayısı yatırımcı 
grubu bazında aşağıdaki tabloda sunulmaktadır: 
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Yurtiçi Bireysel 
Yatırımcılar 527.142.154 10.619 375.000.000 477.061.000 10.617 

Kurumsal Yatırımcılar 272.939.000 39 375.000.000 272.939.000 39 
Yurtiçinden Başvuran 
Kurumsal Yatırımcılar 272.939.000 39  272.939.000 39 

Yurtdışından Başvuran 
Kurumsal Yatırımcılar - -   - 

Toplam 800.081.154 10.658 750.000.000 750.000.000 10.656 
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