TURKivE HALK BANKAST A.$.,NiN BoNo vE/v'f,yA TAHviLLf,RiNiN HALKA ARZINA iLi$KiN
SERMAvE piyAsr KURULU TARATINDAN os.oo.zotl rmiH vE l7l555 sAyr ir-r ox.Lvlex.tx inneqqr
nir,ci oorUu.LNrNDA MEvDANA GELEN unGigixr-ixr,nn
6.1.1. Ihraggr bilgi dokiimanrnda yer almasr gereken finonsal tablo d0nemleri itibariyle ana
de icerecek sekilde ihraccr fealivetleri hakkrnda

iiriidhizmet

Ana Ortakhk Banka I I Nisan 2014 tarihi itibariyle, yurtiginde 874, yurtdrqrnda ise 4'ti Krbns'ta, l'i Bahreyn'de olmak
i.izere 5; toplamda 880 qubesi ile faaliyet gtistermektedir. Yurtigi gubeler rakamr 37 adet uydu $ubeyi, 2 Ozel iqlem
Merkezini igermektedir. Bununla birlikte Ana Ortakllk Banka'nrn iran'da I adet temsilciligi bulunmakadrr. Altematif
da[rtrm kanallarrnr, 1.892 ATM,galrr merkezi, intemet bankacrhfr, tv bankacrhlr ve wap bankacrhf,r olugturmaktadrr.
Kurumsal ve Ticari Bankacrhk: Yrlhk cirosu 150 milyon Tl'nin iizerinde olan firmalar "Kurumsal", 25-150 milyon TL
arasrnda olan firmalar "Ticari" segment mii$terisi olarak tanrmlanmr$tlr. Her segmentteki miigteriye en uygun kadro ile en
dogru tirtin ve hizmet sunulmaktadlr. 11.04.2014 itibariyle 6 Kurumsal ve 37 ticari gubenin yanrnda biilge
koordinattirliiklerine balh gubeler, mtgteri profiline uygun kadro ve iiriin gamlyla hizmet vermektedir. Muqterilere nakit ve
gayrinakit kediler, nakit ydnetimi, drg ticaret finansmanr, proje finansmanr, vadeli iglemler, leasing, sigort4 ticari kedi
kartlan gibi temel iirtin ve hizmetler sunulmaktadrr.

KOBi Bankacrllfr: Yrlhk cirosu 25 milyon TL'ye kadar olan firmalar "KOBi" segnrent mU$terisi olarak tanrmlanmrgtrr.
Halkbank. esnaf-sanatkir ve KOBi'lere kredilendirme hizmeti sunmaktadrr. KOBi'lere uzun vadeli illetme ve yatrnm
kedileri ile farkh sektdrlere ydnelik olarak hazrrlanmrg nitelikli iirtinler, nakit ydnetimi, sigorta, leasing, iideme hizmetleri,
drg ticaret iqlemlerine aracrhk

hizmetleri sunulmaktadlr.

Tiirkiye'de faaliyet gtisteren kredili 2 milyon 693 bin KOBi'nin yaklagrk 400 bini Halkbank'rn miigterisidir. (Kaynak:
www.bddk.org.tr, Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Baqkanh[r) Arahk 2013 ddneminde toplam nakdi krediler
portftiyiini.in % 36,4'nnlj KOBi kredileri olu;turmaktadrr. Arahk 2013 BDDK sektdr verilerine gtire Halkbank, %l1,3'liik
(*) pazar payr ile KOBI bankacrh[rnrn Tiirkiye'deki lideri konumundadrr. KOBi'lerin finansmanrna y<inelik olarak; Banka
kaynakh kredilerin yanl slra uluslararasr finans kuruluqlanndan sa$anan fonlar, bdlgesel kalkrnma ajanslan ile yaprlan
igbirlikleri ve KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Odalan ile yaprlan protokoller aracrh[ryla da kedi kullandrnlmaktadrr.
Esnaf Bankacrhpr kapsamrnda esnafve sanatkarlara daha uygun kogullarla kredi imkanr sallanmasr ve pazarlanmasr
gahgmalan yaprlmaktadrr. Halkbank, esnafve sanatkarlara verilen kooperatif kedilerinin yerel Esnafve Sanatkarlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle tek dalrtrcrsr konumundadrr. Hazine Miiste$arh[r bu kredilere faiz deste[i
sallamaktadrr. Yurt gaplnda toplam 950 ESKKK'nrn ortaklarr bu kedilerden yararlanabilmektedir. Bakanlar Kurulu
Karan'na gdre kooperatif kedisi cari faiz oranrnrn azami %50'sine kadar Hazine M0ste;arhgl'nca karqrlanmaktadrr.
Bakanlar Kurulu'nun 200711 1835 sayrh karan gere[i Halkbank'daki kamu payrnm 0/o50'nin altrna diiqmesi halinde, Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnafve sanatkarlara kredi kullandrnlmasr uygulamasr 5 yrl si.ire
ile Halkbank

devam edecektir.
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Ana Ortakhk Banka l2 Kasrm 2014 tarihi itibariyle, yurtiginde 891, yurtdrgrnda ise 4'ti Krbns't4 I'i Bahreyn'de olmak
tizere 5; toplamda 898 gubesi ile faaliyet gOstermektedir. Yurtigi gubeler rakamr 33 adet uydu qubeyi. I Ozel iplem

Merkezini igermektedir. Bununla birlikte Ana Ortakhk Banka'nrn iran'da ve Londra'da birer adet temsilcili$
bulunmaktadrr. Altematif dalrtrm kanallannr, 1.892 ATM, 9a[rr merkezi, intemet bankacrhlr, tv bankacrh[r ve wap
bankacrlrtr olu$turmaktadlr.
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portfttytiniin % 33,6'srnr KOBI kedileri oluqturmaktadrr. Eyltil 2014 BDDK sekttir verilerine gOre Halkbank, %l1,7'lik (*)
paz payr ile KOBi bankacrhgrnrn Ti.irkiye'deki lideri konumundadlr. KOBi'lerin finansmanrna ydnelik olarak; Banka
kaynakh kredilerin yanl slra uluslararasr finans kuruluglanndan sa$anan fonlar, bdlgesel kalkrnma ajanslan ile yaprlan
igbirlikleri ve KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Odalan ile yaprlan protokoller aracrhgryla da kedi kullandrnlmaktadrr.
Esnaf Bankacrhlr kapsamtnda esnaf ve sanatkarlara daha uygun kogullarla kredi imkanr sa[lanmasr ve pazarlanmasr
gahgmalan yaprlmaktadrr. Halkbank, esnaf ve sanatkarlara verilen kooperatif kedilerinin yerel Esnaf ve Sanatkarlar Kredi
ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle tek dagrtrclsl konumundadrr. Hazine Miisteqarh{r bu kedilere faiz deste[i

sallamakladrr. Yurt gaplnda toplam 967 ESKKK'nrn ortaklan bu kedilerden yararlanabilmektedir. Bakanlar Kurulu
Karan'na gdre kooperatif kredisi cari faiz oramrun azami o/o50'sine kadar Hazine Miistegarhg'nca kargrlanmaktadrr.
Bakanlar Kurulu'nun 2007111835 sayrh karan gere[i Halkbank'daki kamu payrnrn o%50'nin altrna dtigmesi halinde, Esnaf
ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnafve sanatkarlara kredi kullandrnlmasr uygulamasr 5 yrl siire

7.1. Ihraggrnrn dahil

oldulu grup hakkrnda iizet bilgi, grup qirketlerinin faaliyet konularl ihraggryla olan iliqkileri ve

Temmuz 2014 itibariyle, yurtiginde 883, ytrtdrqrnda ise 4'ii Krbns'tE l'i Bahreyr'de olmak iizere 5; toplamda 890
ile faaliyet gtistermektedir. Yurtigi gubeler rakamr 36 adet uydu pubeyi, I Ozel iglem Merkezini igermektedir.
Bununla birlikte Ana Ortaklrk Banka'nrn iran'da ve Lonra'da birer adet temsilcili[i bulunmaktadlr. Altematif dalrtrm
,l.892
kanallannt,
ATM, gagn merkezi, intemet bankacrhgr, tv bankacrhlr ve wap bankacrhll olulturmaktadr.
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qubesi

Ana Ortakhk Banka'nrn balh ortakhklan ve igtiraklerine ait dzet bilgiler a9a[rda verilmiqtir:

Halk Faktoring A.$.
Ticaretin finansmant ve alacak bazh finansman konsantrasyonuyla, gerek yurtigi gerekse yurtdrgr ticaretin
gerektirdili finansman, garanti ve tahsilat tiriinlerini bir arada sallamak amaclyla bagta KOBI'ler, ithalatgr ve
ihracatgr kimtiliyle 6ne grkan qirketler ve yaygrn tedarikgi ve bayi agrna sahip kuruluqlar olmak iizere miiqterilere
hizmet vermek igin Halk Faktoring A.$.,06.06.2012 tarihinde -Banka'nrn balh ortakhgr olarak kurulmu$tur.
sermayesi 20.000.000 Tl'den
$irketin 10.12.2013 tarihli Olaganiisti.i Genel Kurul Uara.y'&# '
,,
40.000.000 TL'ye yiikseltilmi;tir. Banka'nrn iqtirak payr %f5.nf :' "pdeomi$

SberbankMagy^rorczuszn.
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1993 yrhnda Macaristan'da kurulan Banka'nrn sermayesi\37.r.5?.00000d.fi[&f Forinti olup, 30.06.2014 tarihi
itibariyle sermayesi USD olarak 164.904.700 $ ve Tiirk
fL oiar.4t :+o.zer.bz t rl'oir. Halkbank'rn islirak

\a;'roli

Uluslararasr
1993 yrhnd4,
sermayesi U

Ortaklar Bankasr-International Joint
$ ve

(Garagum)

Banka'nrn sermayesi 19.761.385 Manat olup, 30.06.201
Tiirk Lirasr olarak 14.584.048 Tl'dir. Halkbank'n iSlffipay

le

'dir.

Halk Banka A,D. Skopje
Halk Banka A.D. Skopje'nin sermayesi 2.893.690.000 MKD olup, 30.06.2014 tarihi itibariyle sermayesi USD
olarak 6l .043.080 TL $ ve Ttirk Lirasr olarak 128. I 90.4 67 TL'dir. Halkbank'rn igtirak payr %98,78'dir. Halk
Banka A.D., Skopje 08.04.201I tarihinde Halkbank bafih ortakhpr haline gelmiq olup bu tarihten itibaren tam

7.1. Ihraggtnrn dahil

oldufu grup haklonda

Ozet

bilgi, grup girketlerinin faaliyet konulan, ihragqryla olan iligkileri ve

l2 Kasrm 2014 itibariyle. yurtiginde 891, yurtdrgrnda ise 4'ti Krbrrs'ta I'i Bahreyn'de olmak iizere 5; toplamda 898 gubesi
ile faaliyet gdstermektedir. Yurtigi qubeler rakamr 33 adet uydu gubeyi, I Ozel iglem Merkezini igermektedir. Bununla
birlikte Ana Ortakhk Banka'nrn iran'da ve Lonra'da birer adet temsilcili$ bulunmaktadrr. Altematif dalrtrm kanallannr,
1.892 ATM,9a!n merkezi, intemet bankacrhfr, tv bankacrhlr ve wap bankacrhlr olugturmaktadrr.
Ana Ortakhk Banka'mn balh ortakhklan ve igtiraklerine ait dzet bilgiler apglda verilmiqtir:

Halk Faktoring A.$.
Ticaretin finansmant ve alacak bazh finansman konsantrasyonuyla, gerek yurtigi gereke )urtdltl ticaretin gerektirdigi
finansman, garanti ve tahsilat iiriinlerini bir arada saplamak amacryla baqta KOBi'ler, ithalatgr ve ihacatQr kimliEiyle dne
grkan girketler ve yaygrn tedarikgi ve bayi alrna sahip kuruluglar olmak Uzere miigterilere hizmet vermek igin Halk
Faktoring A.5., 06.06.2012 tarihinde Banka'nrn balh ortakhlr olarak kurulmugtur. girketin 10.12.2013 tarihli Olagangsti.i
Genel Kurul karan gereli tidenmiq sermayesi 20.000.000 Tl-'den 40.000.000 TL' ye ytikseltilmigtir. Banka'nrn igtirak payr
%o 97,S'tir.
Sberbank Magya rorsz{g

Zrt.

1993 yrhnda Macaristan'da kurulan Banka'nrn sermayesi 37.268.000.
sermayesi USD olarak 151.569.784 $ ve Ti.irk Lirasr olarak 341.

'Fqlinti olup.
30.09.2014 tarihi itibariyle

; HalftQank'rn i5tirak payr Yo 1,07'dir.
Uluslararasr Garagum Ortaklar Bankast-International Joint Stock BaqklCeragum),,
1993 yrlrnda Tiirkmenistan'da kurulan Banka'nrn sermayesi 19.962.259 Maaat olup.'3O 09.2014 rarihi itibariyle sermayesi
USD olarak 7.01 5.3 89$ ve Tiirk Lirasr olarak I 5.784.625 Tl'dir. Hhlkbank'rn i#ak.payr b/ot,71'dir.
Halk Banka A.D. Skopje
Halk Banka A.D. Skopje'nin sermayesi 2.893.690.000 MKD olup, lo.OO.U+ a;n|Iif&gle sermayesi USD olarak
56.201.890 $ ve Ttirk Lirasr olarak 126.454.253 Tl-'dir. Halkbank'rn igtirak pdyi %98,78'dir. Halk B;nka A.D., Skopje

08.04.2011 tarihinde Halkbank baEh ortakhfu haline selmis oluo bu tarihten itibaren tam konsoli

iinemli iilgiide etkileyebilecek efilimler, belirsizlikler, talepler,
de ABD Merkez Bankasrnrn ( Fed) oara oolitikalan kiiresel

ALi'-','

etkili olmaya devam etmiptir. Yrhn ilk aylarrnda olumsuz hava kogullarr ABD ekonomisi tizerinde baskr
olugturmuq, kdtii hava kogullarr ABD ekonomisinin ilk geyrekte beklentilerin iizerinde daralmasrna neden
olmugtur. ikinci geyrek biiyiime verisi ise beklentilerin iizerinde agrklanarak ekonominin ilk geyrekte hava
muhalefeti nedeniyle zayrf performans sergiledigi tezini dolrulamrStlr. Son zamanlarda agrklanan verilerin ABD
ekonomisinde toparlanmantn hrzlandrlrnr gdstermesine ralmen Fed, 6zellikle istihdam piyasasrndaki toparlanma
ve enflasyon giistergelerindeki geliqmelerin halen istenilen seviyelere ulaqmadrlrnr igaret ederek faiz artrnmr
beklentilerini 2015 yrhnrn ikinci yarrsrna ydnlendirmiqtir. Fed, Temmuz ayr toplantrsrnda 35 milyar $ tutanndaki
tahvil altmlartnr 6ng6riilere paralel l0 milyar $ daha azaltarak 25 milyar $ diizeyine gekmig daha dnceki Fed
toplantt tutanaklarrnda da varltk altmlarrnr Ekim ayrnda yapacalr son l5 milyar $'hk azahgla sonlandrracalmr
belirtmiqtir. Ekonomik gd,stergeler 6niimiizdeki d6nemde ABD ekonomisindeki toparlanmanrn devam edecefiini
gdstermekle beraber Fed'in piyasa yanLsr tutumunu siirdiirerek grkrg stratejisini finansal piyasalarda krnlma
yaratmayacak gegiglerle ydnetecefii d0gtiniilmektedir.
Euro B6lgesi ekonomisi 2014 yrhnda resesyondan grkarken deflasyonist riskler Bdlge ekonomisi iizerinde baskr
olugturmaya devam etmektedir. Enflasyonun hedef seviyelerin oldukga altrnda seyretmesi, ECB'nin Haziran ayr
toplanttsrnda faiz oranlarrnda indirime gitmesine ve ilk ihalesi Eyliil ayrnda baglayacak otan 450-850 milyar €
biiyiikliiliinde likidite sallayan yeni bir tegvik programr agrklamasrna neden olmuqtur. Euro Bdlgesi'nde istenen
toparlanmantn saf,lanamamasr ve enflasyonun diigiik seviyelerde kalmaya devam etmesi halinde ise ECB'nin orta
vadede dolrudan tahvil ahmrnr igeren yeni bir genigleme paketini uygulamaya sokma ihtimali gilg kazanacaktrr.
Geliqmekte olan tilkelere ydnelik jeopolitik riskler bu iilkelere sermaye giriglerini yavaqlatsa da Fed para
politikalarrnrn dng6riilebilir hale gelmesi ve krsa vadede Fed'in faiz artrnmtna gitmeyeceli beklentisi GOU
piyasalarrndan grkrqlarr yavaqlatmaktadrr. Ayrrca ECB'nin geniglemeci para politikasr durugunu giiglendirerek
stirdtirmesi, Tiirkiye baqta olmak iizere Avrupa iilkeleriyle ticaret yapan GOU iilkelerini olumlu etkileyecek bir
geliqme olarak giiriilmektedir.

Politika yaprcrlarrn ig talebi srnrrlayrcr ydnde attrEr adrmlar ve TCMB'nin gdreceli srkr para politikasr duruguna
ralmen Tiirkiye ekonomisi,20l4 yrhnrn ilk geyrelinde rekabetgi kur seviyesi ve drg talepteki toparlanmadan
beslenen ihracatrn deste!iyle beklentilerin iizerinde btiyiime gergekle$tirmiftir. Diger taraftan jeopolitik risklerin
Ortadolu ihracat pazanmtzt olumsuz etkilemesine ralmen bu iilkelere yaprlacak olan ihracattaki azahqrn
toparlanan Avrupa pazart ve uygulanan yaptrrrmlara misilleme olarak ithalat odalrnr Tiirkiye'ye geviren Rusya
ile telafi edileceli beklenmektedir. Yine son ddnemde petrol fiyatlannda g<iriilen diigiig elilimi cari agrk, drg
ticaret ve enflasyon gibi temel ekonomik giistergeler igin pozitif bir geligme olarak 6ne grkmaktadrr. Enflasyon
ise yiiksek seyreden grda fiyatlarrnrn baskrsryla Merkez Bankasr'nrn hedef ve tahmininin iizerinde seyretmeye
devam etmektedir. Diler taraftan yllln ilk yarrsrnda Biitge gergeklegmelerinde srnrrh bir bozulma g6riilse de
'nin
OVP hedeflerine
edir.
8.2. Ihraggrnrn beklentilerini iinemli iilqiide etkiteyebilecek

efilimler, belirsizlikler, talepler, taahhiitler

2014 ythnda Amerikan Merkez Bankast'nrn (Fed) s6zle ydnlendirmeleri (forward guidance) finansal piyasalar
i.izerinde etkili olmuq ve kilresel piyasalarda zaman zaman volatilite artml$tlr. Fed'in para politikalarrnrn ABD
ekonomisi tizerinde olumlu etkilerinin gdriilmeye baglamasrnrn ardrndan Fed politikalan daha 6ng6riilebilir hale
gelmigtir. Fed, geniglemeci politikalardan grkrg stratejisine gegerken Avrupa Merkez Bankasr (ECB) ve Japonya
Merkez Bankasr (BOJ) piyasa yanh tutumlannr g0glendirmeye,dpqgn_irmiptir.
.

Geligmig iilke biiyiime g<iriiniimlerindeki iyilegmenin kaypalt hBD'de _ekqnomik akivitenin ilk geyrelin
ardrndan belirgin olarak hrz kazanmasrdrr. Ugyl.i geyrek <il(cti. vd.ildii
devam ettilini gdstermektedir. ABD ekonomisindeki
S.BD Merkez Bankasr (Fed), Ocak
aynda azaltmaya bagladrlr tahvil alrm programrnr Ekim gyr top'tdt2$nda SOnlandrrdrlrnr agrklamrqtrr. 6te
yandan toparlanan istihdam piyasasr ve egik seviyeye yakla$*B eQflaij€ep_Sdraber Fed,in 2015 yrhnrn ikinci
yarrsrndan itibaren rekor dtiqtik seviyede tuttulu politika faizinde,
Euro

Bdlg6

geyrefiinden itibaren teknik olarak resesyondan grksa da Bti

ireceEi tahmin edilmektedir. Ekonomik
i r'o
1Eir,

;-'.r
iiLr:

Brilge'de igsizlik oranrnrn yiiksek seviyelerde bulunmaslna neden olurken deflasyonist riskleri

de

belirginlegtirmigtir. Bu riskler karqrsrnda Avrupa Merkez Bankasr (ECB) faizleri tarihi diigiik seviyeye indirirken
geleneksel olmayan geniglemeci adrmlar da atacalrnr agrklamrgtrr.

Yrl bagrnda 6zel tiiketimi kontrol altrna almaya ve cari agrlr azaltmaya ydnelik olarak ahnan mako ihtiyati
tedbirler neticesinde yurt igi talep zayrflama efiilimine girmigtir. Bu si.iregte ddviz kurunda ortaya grkan
geligmelerin de etkisiyle ihracat artrg elilimini korurken ithalat azalmaya baglamrg ve net ihracatrn biiytmeye
katkrsr pozitife ddnmiigtiir. Oniimtizdeki ddnemde de hem net ihracatrn hem de nihai yurt igi talebin biiyiimeye
pozitifkatkr vermeye devam edeceli 6ng6riilmektedir. i9 talepteki rhmh seyir, TL'deki deler kaybr ve en biiyiik
ihracat pazan olan Avrupa ekonomisindeki gdreceli toparlanma, cari agrlrn agalr y6nli.i bir seyir izlemesine
neden olmugtur. Aynca aqalt ydnlii elilimini siirdiiren petrol fiyatlarr da dni.imiizdeki ddnemde cari agrktaki
iyilegmeyi destekleyici bir geligme olarak 6ne grkmaktadrr. Drq talepteki toparlanma ve jeopolitik risklerdeki
azalmaya balh olarak dl$ ticaret hadlerimizdeki iyilegmenin hrz kazanmasr beklenmektedir. Enflasyonun ise
2014 yrhnda grda fiyatlarrnrn gegmiq yrl ortalamalarrnrn oldukga iizerinde seyretmesi ve fiyatlama
davranrqlannda gdzlenen bozulmalarla TCMB'nin hedefinin iizerinde seyrettili giiriilmektedir. TUFE'nin 2015
yrlrntn bagtndan itibaren kademeli olarak diigiige gegeceli tahmin etmektedir. Diler yandan 2014 yrhnda vergi
performanstntn Orta Vadeli Programda beklenen seviyeden diigiik gergeklegmesine ralmen vergi drgr gelirlerde
ve diler gelirlerde sa!lanan artrglar sonucunda mali disiplinin 2014 yrhnda da korundulu gdriilmii$tiir.
ESKi $EKiL:
10.2.1. Ihragglnln yiinetim kurulu ilyeleri hakknda bilgi

Adr Sovedr

G

Hasan CEBECI

drrvi

Yonet,m Kurulu Baskanr
Ydnetim Kurulu Batkan

Suleyman

KALKAN

Gdrev Silresi

lhr.ftrda Usthndifi

Son 5 Yrlda
13 04

2005larihinden itibaren Ydnetim Kurulu

-01.04.201 l-3 1.01.2014 tanhleri arasr Yonetim
Kurulu Baskan Vekili
-07.02.2014 tarihinden itibaren Y(inetim
Kurulu Uvesi ve Genel Miidrir
-28 03.2003 tarihinden itibaren Yonetim

GenelMridrir

Emin Suha qA\aKOYLU

Ydnehm Kurulu Ulesi

Dr Nurahit KESKIN

Yonetim Kurulu Uyesi

Dr Ahmet YARIT

Yonetim Kurulu livesi

Sermaye Payr

(TL)

(/"1

YIU IYIL

Svtu 2YtL

Baikan Vekili

Kurulu Uyesi
Yonetim Kurulu Uyesi ve

3

Bsskanr
-01 04 2014 tarihinden
Ba8rms,z
Yonetim Kurulu Uyesi 'libaren
ve Yonelrm Kurulr

Vekili / BagrmsE Yonetim

TASKESENLiTxII-t]

/

Krlan Gbrev Siiresi

Gllrevl€r

3

YIU r Yn_

3

YIL/ I YIL

3

YIL/ I YIL

3

YIU I YIL

3

YIU

3

YIU 2 YIIi:,,

Kurulu iivesi
-13.04.2005 tarihinden itibaren Yonetim

Kurulu Uvesi
-01 04 2014 tarihinden itibaren Yonetim
Kurulu tlyesi
-29 03 2013-31 03 2014 tarihleri arasr
Bagrmsu Yonetrm Kurulu Uyesi
-24.05 20lO-28.03.2013 tzrihleri arasr Yonetim
Kurulu Uyesr

l0 lanhleri arasr
BaArms[ Yonetim Kurulu Uvesr
{1.04.2014 tarihinden itibaren Yonetim
-09.04.2008-23.05.20

Yunus KARAN

Ydnetim Kurulu iivesi

Kurulu Uvesi

3

YIL

-18 04.2013 tanhmden atibaren BaElmslz
BaBrmsrz Yonetim Kurulu
Uyesi

Ismail Erol i$BiLEN

Sadlk

Balrmsrz Yonetim Kurulu

TILTAK

i.tvesi

Yonenm Kurulu [J\esr
.ot.o+.zo tt- t r.orio t: *rhten ar,pifirnfrrm
Kurulu
l" s
-01.04.2014 tarihinden itibaren$aElrsf
Yonetim Kurulu

i. .-',I

Uvesr

Uvesi t

,3flu\rL
-;'. ii :,

;i,--

i .. iii

; i i':;;P-;'
\

YENI SEKiL:
10.2.1. Ihraggrnrn yiinetim

kurulu iiyeleri hakkrnda

Ad! Sovadr

Giirevi

2{np*y^ rt*u"",

Hasa CEBECi

Sutetnan:l".l!.;*$!ff

,

$

,r.-t'-1r,',.tll

oneM Kurulu Baskan

ehllEalrmsrz Yonenm

iN

Eilgi

Son 5 Yrlda

"'.

lhr.ggrd. UstlcndiEi
Gdrcvlcr

ffiff'
41

-'n*o"n

;

":,. .:*",.fl)4'
'.c.,-',, .,
){2r,

Yonetrm Kurulu
"'baren

04 2014 tarihinden itibaren BagrmsE
Ydnetrm Kurulu Uyesi ve Yonetim Kurulu

GOrev

Silr.si/

Sermsye Payl

Kolan Gdrev SUresi

]YIL/5AY

l vtt n ytt s ,rz/

/},tffi*V*i,.sr$

Y'wfrrw1t

("/"\

-01.04.2011-3 1.03.2014 tarihleri arasr Yonetim

3YIL/5AY
-28

0l

2001tarihinden itibaren Yonetim

]YII,/5AY
3YII-/5AY

Kurulu Uyesi

Dr Ahmet YARZ

Yonetlm Kurulu Uyesi

-29 03 2013-3 L03 2014 tarihleri aras'
Bagrmsrz Yonetim Kurulu Uyesi
-24.05.2010-28 03 2013 tarihleri arasr Ydnetim

3

YIU

3

YIU 2 YIL 5 AY

5

AY

Kurulu Uyesi
.()9 04 2008-21 0s 2010larihleri aras,
-01 04 2014 tarihinden itibaren Ydnetim

Yonetim Kurulu Uyesi

4l

04 2013-17 04 2013 tarihleri arasr Yonetim

3YIUIYIL5AY
]YIU2YIL5AY

11.1. Ihraggrnln denetimden sorumlu komite iiyeleri ile diger komite iiyelerinin adr, soyadr ve bu komitelerin giirey

Kredi Komitesi:
Kredi Komitesi; Ycinetim Kurulu'nun kredilerle ilgili olarak verece[i gdrevleri yapmak iizere, stire harig Genel Miidiirde
aranan tartlan tatlyan iiyeleri arasrndan segece[i en az iki tiye ile Banka Genel MiidurUnden olugur. Herhangi bir toplantlya
katrlamayacak Kredi Komitesi iiyesi yerine gtirev yapmak iizere siire harig Genel MUdUrde aranan $artlan tatlyan Yonetim
Kurulu Uyeleri arasrndan iki yedek tiye segilir. Kredi Komitesi Uye ve yedeklerinin segiminde Y<inetim Kurulu Uyelerinin
en az 3/4'tiniin olumlu oyu aranrr. Genel Miidiir Kredi Komitesine Baqkanhk eder. Genel MildUriin bulunmadrfr hallerde
Kredi Komitesinin diler asli 0yelerinden biri Kredi Komitesine BaSkanhk eder. Kredi Komitesi BEkanr, Kredi Komitesi

11.1. Ihraggrnln denetimden sorumlu komite iiyeleri ile

difer komite iiyelerinin adr, soyadl ve bu komitelerin giirev

Kredi Komitesi:
Kredi Komitesi; Ydnetim Kurulu'nun kredilerle ilgili olarak vereceli giirevleri yapmak iizere, slire harig Genel Miidiirde
aranan gartlarl tatryan iiyeleri arastndan segece[i en az iki iiye ile Banka Genel Miidiiriinden olugur. Herhangi bir toplantlya
katrlamayacak Kredi Komitesi iiyesi yerine g<irev yapmak i.izere siire harig Genel Miidi.irde aranan gartlan ta;lyan Yttnetim
Kurulu Uyeleri arastndan iki yedek iiye segilir. Kredi Komitesi Uye ve yedeklerinin segiminde YOnetim Kuruiu Uyelerinin
en az 3/4'iiniin olumlu oyu aranrr. Genel Miidiir Kredi Komitesine Ba{kanhk eder. Genel Miidiiriin bulunmadrlr hallerde
Kredi Komitesinin di[er asli iiyelerinden biri Kredi Komitesine Baqkanhk eder. Kredi Komitesi Baqkanr, Kredi Komitesi
etkin ve

sorumludur.

ESKi SEKiL:
kurul toplantsl ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkr igindeki paylan
do[rudan veya dolayh olarak 7o5 ve fazlasr olan gergek ve tiizel kigiler ayrr olarak gosterilmek kiydryla ortakhk
12.1. Son genel

rtf r:^ 2 t\ l
'.r,(i, i.ii i '

Tablo:l Do!rudan Pay SahipliEiDe ilitkin Bilgi
OrtsErni
Ticaret Urvan/
Adr Soyadr

Sermaye Pavr / Ov Haklo

3ln2t20t3

30/04t2014

(.hl

(TL)

(TL)

T.C. Ba5bakanlrk Ozellestirme ldaresi Baskanhlr

638.825.500

5l.tI

Halka Agrk Krsrm*

6to.7t7.471
45'.1.027

48,86
0,04

1.250.000.000

100.00

Dilerr*
TOPLAM

("/.1

5l_ll

638.825.500
61o.6't3 .7 49
500.751

48.85
0,04

t.250.000.000

100.00

(*) T.C. BaSbakanltk Ozelleltirme ldaresi Ba{kanlgr'nrn toplam hisseleri igerisinde 549.932 TL lik hisse, Borsa'da iglem g6rebilir nitelikte olup bu
paylarla birlikte Banka sermayesinin o/o48,90'Lk krsmr halka agrkrrr.

(**)
TC

14.684 onagrn hisselerini gdstermektedir.

Ba$bakanhk Ozelleltirme idaresi Baikanh& harig olmak iizere. toplam sermaye ve oy hakkr igerisinde paylafl dogrudan veya dolayh olarak 7o5
ve fazlasr olan gergek ve tiizel kiii bulunmamaktadlr.

YENI $EKIL:
12.1. Son genel kurul toplantNt ve son dururn itibsriyle sermayedeki veya toplam oy hokkr igindeki paylarr
dolrudan veya dolayh olarak 7oS ve fazlasl olan gergek ve tiizel kigiler ayrr olarak gOsterilrnek kaydlyla ortaklk

yaplsr

Tablo:l DoErudan Pay SahipliEire llitkitr Eilgi
OrtaErn;

Sermaye Pavr / Oy Hakkr

Ticaret Unvan/
Adr Soyadr
T.C. Basbakanlrk Ozellestirme ldaresi BaskanlrEr
Halka Agrk Krsrm*

DiAerrr

TOPLAM
(') T.C. Ba5bakanlk

31fi2/2013

(TL)

(TL)

("/.)

5l-l

636.E25.500
610.717.473
457.027
1.250.000.000

Ozellestirme idaresi Baskanhgr'nrn toplam hisseleri igerisinde 549.932
paylarla birlikte Banka sermayesinin o/o48,90'hk krsmr halka aprknr.

3l

0/2014

("/.)

I

63E.E25.500

5l.l

4E,E6

610.729.315

48,E6

I

0,04

445.1E5

0.04

100.00

1.250.000.000

I00.00

TL'lik

hisse, Borsa'da itlem gdrebilir nitelikte olup bu

dogrudan veya dolaylr olarak

ozo5

';^:i:k
'fu*
tlfSmti bilgi
bllgl doktimanr
gtincelleme metnt
dokumanl guncelleme
metni ve

Kanuni yYtKr
yetki ve
vE sorumluluklanmrz
5oI ulllluluKlarlmlz qanlllnqe
gdrevimiz ger9evesIqoe
dahilinde Ye
ve gorevlmlz
^arrulrr

DU

ve

eklerinde yer alan sorumlu oldulumuz ktstmlarda bulunan bilgilerin ue uiri'lerin"(rgege uygun oldulunu ve ihraggr bilgi
dok0manr giincelleme metninde bu bilgilerin anlamlnl degigtirecek nitelikte bir eksiklik bulunmamasr iqin her tiirlii makul
<izenin gtisterilmig oldugunu beyan ederiz.

c,ercliliidihli
Ilcant

I

tlvntr

.-r,@-W
lbankconrh

Iurjt UYSAL

Si]Rf,R

Miidiir Yardrmcrsr

Baskanr

Halka Arz Eden Aracr Kurum
HALK YATIRIM MENKUL DEGERLER A.$.

. __ir

ll.\

