
 
 
 

 
 

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     : 01.04.2015 - 424 
Konu     : Basında Yer Alan Haberler 
     
 
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.  
İSTANBUL 
 
Açıklanacak Özel Durumlar: Gündelik bir basın organının bugünkü nüshasında yer alan 
“Halkbank’ta biriken petrol parası meçhul” başlıklı haberde sözü edilen Kuzey Irak petrolüne 
ilişkin ödemeler, taraflar arasında imzalanan protokol ve yasal düzenlemeler çerçevesinde 
gerçekleştirilmekte olup haberde bahsi geçtiği şekilde ödemelerin, Bankamızın nakit sıkıntısına 
bağlı olarak geciktiği yönündeki bilgiler tamamıyla gerçeğe aykırı ve kamuoyunu yanıltıcı 
niteliktedir. 
 
Bankamızın likidite sorunu olmadığı gibi kamuoyuna açıklanan finansal tablo ve 
dipnotlarından da görüleceği üzere likidite rasyoları, yasal sınırların üzerindedir. 
 
Yasal haklarımız saklı kalmak kaydıyla kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız. 

 
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the disclosure 
is stated below. 
 
The payments regarding the Northern Iraqi oil, referred in the news with the title “Accumulated 
oil money in Halkbank unknown” published in the today’s issue of a daily newspaper, are 
being executed within the frame of the legal regulations and of the protocol signed between the 
parties. Informations regarding any delayed payments due to our Bank’s cash flow problem are 
false and misleading.  
 
There is no liquidity shortage in our Bank and liquidity ratios of the Bank are above the legal 
thresholds as can be seen in our financial statements and related disclosures and footnotes, 
which are regularly made public.  
 
We inform the general public and our shareholders without prejudice to our legal rights. 
 
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 
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esaslara uygun olduğu, 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 

  
 


