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
: 28.05.2015 - 645
Özet Bilgi
: Basında Yer Alan Haberler Hakkında
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durumlar:
Bazı basın yayın organlarının dünkü yayınlarında, Bankamızın maaş ödemelerine aracılık ettiği
bir kamu kurumunun çalışanlarına verilen promosyonların iade alınması suretiyle haksız gelir
elde ettiğimiz yönünde gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı haberler yer almaktadır.
Bankamız, ilgili kurum maaş ödeme ihalesini en yüksek teklifi vererek kazanmış ve Kurumla 3
yıllık maaş ödemesi protokolü imzalanmıştır. Protokol kapsamında promosyonlar peşin olarak
ödenmiştir. Protokol süresi içinde Protokol kapsamından çıkan Kurum personelinin promosyon
tutarının, kıstelyevm usulüne göre hesaplanan kısmının Bankaya iade edileceği ve yine
Protokol süresi içinde Protokole dahil olarak maaşının ödenmesine aracılık edilen Kurum
personelinin promosyonlarının ise kıstelyevm usulüne göre ödeneceği hükmü Protokolde yer
almıştır. Bu durum sektör genelindeki rutin bir uygulamadır. Bankamızın bu tür işlemlerden
dolayı kar elde etmesi söz konusu değildir.
Gerçeğe aykırı bilgi ve beyanlarda bulunmak suretiyle kamuoyunu yanıltıcı, Bankamızın güven
ve itibarını sarsıcı nitelikteki haberler ile ilgili olarak yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla
yukarıdaki açıklamalarımız 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 yesterday’s broadcast of some media organs,
claiming unjust enrichment for our bank by taking back promotion paid to employees of a
public entity.
Our bank has won the payroll tender of the said institution due to the highest bid and a protocol
has been signed with the institution for a three years period of time. As per this protocol,
promotion payments to the employees are being made in advance. Further, it has been regulated
in the protocol that promotion payments are made according to the principle of per diem
deduction and that in case any employee of the instititution will exit the scope of the protocol
during this period of time, that portion of the advance paid promotion referring to the remaining
time of the protocol period will be calculated based on the principle of per diem deduction and

will have to be refunded to the bank. This is in line with the routine practise across the sector.
No profit is generated by the Bank due to this act.
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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