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Açıklanacak Özel Durumlar:
Bazı gazetelerin bugünkü nüshalarında; Nisan 2012-Nisan 2015 döneminde baz tutarı düşük
olan takipteki kredilerin artış hızının toplam nakdi kredilerin artış hızından daha yüksek olduğu
ve ayrıca sektördeki özel bankaların takipteki kredilerini varlık yönetim şirketlerine sattığı
hususu dikkate alınmadan sektörün takipteki kredilerinin içinde kamu bankaların pay oranının
arttığı yönünde ve Bankamızca kullandırılan bir kredi ile ilgili gerçeğe aykırı bir şekilde
Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haberler
yer almaktadır.
Bankacılık sektöründe kredi kalitesini gösteren ve uluslararası düzeyde de kabul gören en
önemli kriter, takipteki krediler/toplam nakdi krediler oranıdır. Bankamızda da bu oran sektörle
uyumlu bir seyir izlemektedir. Mart 2015 dönemi itibarıyla %3,42 olan oran, sektörde %2,84
olarak gerçekleşmiştir. Bununla birlikte, sektör takipteki kredilerini varlık yönetim şirketlerine
satarak ya da aktiflerinden silerek bilançolarındaki takip risklerinden kurtulmakta ve böylece
sektördeki bu oran olduğundan düşük görünmektedir. Mart 2015 itibarıyla sektörün varlık
yönetim şirketlerine sattığı veya aktiflerinden sildiği takipteki krediler toplamı olan 24.973
milyon TL dikkate alındığında sektörde bu oran %4,59’a yükselmektedir.
Haberlerde bahsi geçen söz konusu kredi, BDDK ve Banka iç mevzuatına uygun olarak
kredilendirilmiş ve krediye uygun olarak teminatlandırılmıştır. Ayrıca, söz konusu kredi için
denetleyici kurumlar tarafından Bankamıza iletilen düzenlemelere aykırılığa dair bir rapor
bulunmamaktadır.
Gerçeğe aykırı bilgi ve beyanlarda bulunmak suretiyle kamuoyunu yanıltıcı, Bankamızın güven
ve itibarını sarsıcı nitelikteki haberler ile ilgili olarak yukarıdaki açıklamalar, yasal haklarımız
saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun bilgisine sunulur.
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure
is stated below.
False and misleading news have taken place in today’s broadcast of some media organs,
regarding a loan of our bank and regarding the share of public banks’ in the sector nonperforming loans (NPL) which has risen in the period from April 2012 to April 2015, but

without respecting the low base of NPL that grew faster than the loans and the fact that private
banks are writing-off or selling-off their bad loans to asset management companies.
The ratio of non-performing loans to total cash loans is the most important and internationally
accepted criteria showing the credit quality in the banking sector. Our Bank’s NPL ratio
evolution is in line with the sector trend. As of March 2015 NPL ratio of HalkBank and the
sector was 3,42% and 2,84%, respectively. However, the sector is reducing theNPL’s due to
sell-off and write-off thanks to which the sector NPL ratio can be reduced to this lower level.
Respecting the total amount of TRY 24,973 million, the sector has sold-off and written-off as
of March 2015, the sector NPL ratio is increasing to 4,59%.
The loan mentioned in the news has been approved and guaranteed in accordance with the
BRSA and has been collateralized accordingly no discrepancy with regulations has been
determined by the supervisory institutions.
Without prejudice to our legal rights, we would like to inform the public on our aforementioned
explanations regarding the news misleading the public opinion and tarnishing Halkbank's
reputation and prestige.
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 olduğunu, 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.
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