TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

Bilgilendirme Politikasının Amacı
Bankamız kurumsal değerleri arasında yer alan “şeffaflık” ilkesi doğrultusunda yapılacak olan
açıklama ve bilgilendirmeler, gizli olmayan veya ticari sır kavramına girmeyen, yasal
mevzuatın öngördüğü açıklama ve bilgilendirmenin yanı sıra kurumsal yönetim ilkelerinin
özüne uygun olarak finansal ve finansal olmayan bilgiler konusunda pay sahipleri dahil tüm
menfaat sahiplerinin, potansiyel yatırımcıların ve kamunun zamanında, doğru ve tam olarak
aydınlanmasını amaçlamaktadır.
Bilgilendirme Politikasının Yasal Dayanağı
Bankamızın Bilgilendirme Politikasının usul ve esasları, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
yayımlanan Seri:VIII, No:54 Sayılı “Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar
Tebliği”nin 23 üncü maddesiyle adı geçen Tebliğ ekinde bulunan Rehber’in 8 inci madde ve
Seri:IV, No:56 sayılı “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliğ” ile Tebliğ ekinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri
hükümleri doğrultusunda hazırlanmıştır.
Bilgilendirme Politikasının Usul ve Esasları
Bankamız, 4 ana yöntem ile Kamunun ve özelinde yatırımcıların Banka hakkında yeterli bilgi
sahibi olmasını sağlayacaktır. Bunlar;
1-) Finansal Verilerin Kamuya Duyurulması,
a-) Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporu
b-) Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları
c-) Derecelendirme Notlarının Bildirimi
2-) Özel Durum Açıklamaları,
3-) Basın-Yayın Organları Aracılığıyla Yapılacak Açıklamalar,
4-) Basın-Yayın Organlarında Banka Hakkında Çıkan Haberlerin İzlenmesi,
Şeklindedir.
1-) Finansal Verilerin Kamuya Duyurulması
a-) Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporları:
Finansal Tabloların ve Faaliyet Raporlarının, BDDK’nın “Bankaların Muhasebe
Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”,
“Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve SPK’nın Seri:XI, No:29 sayılı “Sermaye Piyasasında
Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği” hükümleri çerçevesinde kamuya ilanı yapılır.
Buna göre; solo finansal tablolar ve ara dönem faaliyet raporları, yılbaşını takip eden 3’er
aylık dönemler itibariyle dönemi takip eden en geç 45 gün içerisinde, konsolide finansal
raporlar ise en geç 75 gün içerisinde kamuya açıklanır.

Finansal Tablolar ve Faaliyet Raporlarının kamuya ilan süreçleri Finansal Muhasebe ve
Raporlama Daire Başkanlığı tarafından yerine getirilecektir. Söz konusu raporlara,
www.halkbank.com.tr/Yatırımcıİlişkileri/FinansalBilgiler bölümünden ulaşılabilecektir. Aynı
dokümanlara, İMKB-Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun (KAP) ve Türkiye Bankalar
Birliği’nin Web sitelerinden de ulaşmak mümkün olabilecektir.
b-) Yatırımcı Bilgilendirme Toplantıları:
Bankanın solo finansal raporlarının yılbaşını takip eden 3’er aylık dönemler itibariyle dönemi
takip eden en geç 45 gün içerisinde kamuoyuna açıklanması sonrasında, gerekli görülen
hallerde Bankanın finansal ve idari yapısındaki gelişmelerin yatırımcılarla paylaşılması ve
yatırımcıların Bankanın dönemsel faaliyet sonuçlarına ilişkin sorularının yanıtlanması
amacıyla Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından tele-konferans
düzenlenir. Tele-konferans’a ilişkin detaylar, internet sitesindeki www.halkbank.com.tr/
Yatırımcıİlişkileri/Takvim/Finansal Verilerin Açıklanması adresinde yayımlanır ve elektronik
posta yoluyla tüm yatırımcı ve analistlere iletilir.
Kurumsal Yatırımcıların Bankanın finansal ve idari yapısı ile ilgili özel görüşme (birebir
toplantı) talepleri, Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından
değerlendirilerek uygun görülenler için gerekli toplantı veya tele-konferans organizasyonları
yapılır.
Yurtdışında bulunan kurumsal yatırımcıların Banka ile ilgili gelişmeleri takip edebilmesi
amacıyla Finansal Kurumlar ve Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanlığı tarafından belirli
dönemlerde tanıtım organizasyonları düzenlenir veya düzenlenmiş organizasyonlara katılım
sağlanarak yatırımcılara Banka faaliyetleri hakkında bilgi verilir. Katılım sağlanacak
organizasyonlar ve tanıtım faaliyetlerine ilişkin yer ve tarih bilgileri, internet sitesindeki
www.halkbank.com.tr/Yatırımcıİlişkileri/Takvim/Roadshow ve Konferanslar adresinde
yayımlanır.
c-) Derecelendirme Notlarının Bildirimi:
Bankanın finansal verileri ve faaliyetlerine ilişkin olarak derecelendirme kuruluşları
tarafından hazırlanan raporlar ve bu raporlar sonucu verilen derecelendirme notları, Bankanın
internet sitesindeki www.halkbank.com.tr/Yatırımcıİlişkileri/Kurumsal Profil/Derecelendirme
Notları adresinde yayımlanır.
2-) Özel Durum Açıklamaları
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:VIII, No:54 sayılı “Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği” ve ekinde bulunan Rehber hükümleri
doğrultusunda kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamaya esas işlemin gerçekleştiği veya
öğrenildiği anda İMKB-KAP’a, Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı
tarafından
iletilir.
Özel
durum
açıklamaları,
İMKB-KAP’ta
ve
www.halkbank.com.tr/Yatırımcıİlişkileri/Basınİlişkileri/ÖzelDurumAçıklamaları bölümünde
yer almaktadır.
Söz konusu Tebliğ’de de belirtildiği üzere yapılacak olan açıklamalar, Tebliğ ve Rehber’de
yer verilenlerle sınırlı olmayıp yatırım kararlarını ve Bankanın sermaye piyasası araçlarının
değerini etkileyebilecek her türlü finansal ve finansal olmayan bilgiyi de kapsayabilecektir.

3-) Basın-Yayın Organları Aracılığıyla Yapılacak Açıklamalar
Bankamızın faaliyetlerine ilişkin, haber niteliği taşıyan, yatırımcıların ve/veya kamuoyunun
bilgilendirilmesi gereken konularda, gerektiğinde Bankamız tarafından basın açıklamaları
yapılır. Basın açıklamaları sadece yazılı olarak yapılabildiği gibi gerek görüldüğünde röportaj
ya da basın toplantısı yoluyla da yapılır. Basın açıklamaları Yönetim Kurulu Başkan ve
Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bu kişilerin uygun göreceği diğer
yetkililer tarafından Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda
yapılabilir. Basın açıklamalarının konularına göre önemli görülenlerine ayrıca Bankamızın
internet sitesinde www.halkbank.com.tr/Bankamız/Halkbank’tanHaberler bölümünde yer
verilir.
4-) Basın-Yayın Organlarında Banka Hakkında Çıkan Haberlerin İzlenmesi
Yurtiçindeki basın-yayın organlarında Halkbank hakkında çıkan haberler Tanıtım ve Halkla
İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından profesyonel bir medya takip ajansı işbirliği ile takip
edilir. Bu haberlerden, Bankanın yetkili kişilerinin açıklamalarından kaynaklanmayan yanlış
ya da asılsız haberler ve söylentilerin Bankamızın itibarını etkileyip etkilemediği ve sermaye
piyasası araçları üzerinde etkisinin olup olmayacağı değerlendirilir ve gerektiğinde buna göre
Bankamız tarafından uygun görülen yöntemlerle açıklama yapılabilir. Bu açıklamalar,
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, basın-yayın organlarında
açıklama yapmaya yetkili kişiler tarafından yapılabilir. Söz konusu açıklamaların konularına
göre önemli görülenlerine Bankamızın internet sitesinde www.halkbank.com.tr/
Bankamız/Halkbank’tan Haberler bölümünde yer verilir. Bu tür haberler hakkında, ilgili
mevzuatın gerektirdiği durumlarda özel durum açıklaması yapılır.
İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri:VIII, No:54 Sayılı “Özel Durumların
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 4 üncü maddesinin “ı/1” no’lu alt
bendinde tanımlandığı üzere Bankanın Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan
kişiler olup Yönetim Kurulu Üyelerinin özgeçmişleri, www.halkbank.com.tr/ Bankamız/
Yönetim Kurulu adresinde yer almaktadır.
Bankamızda, Tebliğin 4 üncü maddesinin “ı/2” no’lu alt bendinde tanımlandığı şekliyle işlem
yapan ve idari sorumluluğu bulunan kişi bulunmamaktadır.
Özel Durum Açıklanmasına Esas Bilgilerin Gizliliğinin Korunmasına Yönelik Alınan
Tedbirler
Bankamız, özel durum açıklamasına esas teşkil eden bilgilerin açıklanmasına kadar geçen
süreçte söz konusu bilgilerin gizliliğinin korunması için gereken hassasiyeti göstermektedir.
Bankanın Yönetim Kurulu Üyeleri, Üst Düzey Yöneticileri ile içsel bilgilere ulaşabilecek
personel, yatırımcının kararını ve sermaye piyasası aracının değerini etkileyecek bilgilerin,
açıklanana kadar gizliliğinin korunmasıyla ilgili olarak mevcut düzenlemeler hakkında
bilgilendirilmiştir.

Özel durum açıklamasını gerektiren hususlar, birbirinden bağımsız olarak doğrudan ilgili
Birim tarafından Finansal Muhasebe ve Raporlama Daire Başkanlığı’na ve buradan da eş
zamanlı olarak, İMKB-KAP’a iletilmektedir.
Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun “e-YÖNET: Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı”
üzerinden de bildirimler yapılabilmektedir.

