İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Adresi
: Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks No
: 0216 503 7070 - 0212 340 9399
E-posta adresi
: halkbank.ir@halkbank.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile
İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0312 289 3001 - 0312 289 3048
Tarih
: 11.06.2015 - 703
Özet Bilgi
: Basında Yer Alan Haberler Hakkında
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durumlar:
Bazı gazetelerin bugünkü nüshalarında; Bankamızın şüpheli ihracat işlemlerine aracılık ettiğine
dair gerçeğe aykırı bir şekilde Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı, kamuoyunu ve
yatırımcıları yanıltıcı nitelikte haberler yer almaktadır.
Bankamız, ihracatın yapıldığı ülke ayırımı gözetmeksizin dış ticaret işlemlerine dair bankacılık
faaliyetlerini başta Bankacılık Kanunu olmak üzere tüm yasal düzenlemeler, uluslararası ticaret
kuralları ve bu doğrultuda şekillenen Banka iç düzenleme ve politikaları kapsamında
yürütmektedir.
Habere konu ihracat işlemi, her işlemde olduğu gibi yukarıda belirtilen kurallar çerçevesinde
ele alınmıştır. Firmanın gerekli prosedürleri tamamlayamamasından dolayı ihracat bedeli
11.03.2015 tarihinde mahrecine iade edilmiştir.
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,
claiming that our Bank has intermediated in a suspicious export transactions. It is understood
that these news have the intention to mislead the public and investors’ opinion and tarnish
Halkbank's reputation and prestige.
The banking activities related to foreign trade transactions are carried out without any
differentiation of the country the export is made to and in line with the Banking Act and all
legal regulations, international trade rules as well as our Bank’s internal regulations and
policies established accordingly.

The export transaction subject to the news has been handled by Our Bank in accordance with
the rules mentioned above. Since the company could not complete the procedure the export
amount has been transferred back to the senders location on March 11th, 2015.
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.

Saygılarımızla,
TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

