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GENEL MÜDÜRLÜK 

FİNANSAL MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

 

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

Adresi     : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul 

Telefon ve Fax No   : 0216 503 70 70 - 0212 340 93 99 

E-posta adresi    : halkbank.ir@halkbank.com.tr 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile 

İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0216 503 54 50 – 0212 340 09 90 

Tarih     : 24.12.2018  

Konu     : Levent Yapılandırma Yönetimi A.Ş.'de Pay Sahibi  

  Olunması Hakkında 

 

 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞ A.Ş.’YE 

 

Açıklanacak Özel Durumlar: Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin (Türk Telekom) ana hissedarı 

olan Ojer Telekomünikasyon A.Ş.'ye (OTAŞ) kredi sözleşmeleri tahtında sağlanmış borçların 

yeniden yapılandırılması için Bankamızın da aralarında bulunduğu tüm kredi veren taraflar 

arasında mutabakata varıldığı ve OTAŞ'ın sahibi olduğu, Türk Telekom'un ihraç edilmiş 

sermayesinin %55'ini oluşturan ve mevcut kredilerin teminatını oluşturmak amacıyla 

rehin verilen 192.500.000.000 adet A Grubu payların kredi verenlerin tamamının doğrudan veya 

dolaylı ortak olacakları, Türkiye Cumhuriyeti'nde kurulmuş ya da kurulacak özel amaçlı bir 

şirket tarafından devralınmasının planlandığı belirtilmişti.  

 

Bu kapsamda; kurulmuş olan özel amaçlı şirket'e, Bankamızca %3,6562 oranında iştirak edilecek 

olup, hisse edinimi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.  

 

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure 

is stated below. 

 

It has been declared that the 192,500,000,000 Type A shares of Türk Telekom A.Ş. that 

comprises of 55% of it's capital, which has been given as collateral of the loans granted for  

restructuring the debts of Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ), the main shareholder of Türk 

Telekomünikasyon A.Ş., was planned to be  transferred to a special purpose company founded in 

Turkey which all of the creditors would be a partner directly or indirectly,including our Bank. 

 

In this context; our Bank will be a shareholder of the special purpose company for 3.6562% of 

its shares and the acquirament process of said shares is currently ongoing. 

 

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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Saygılarımızla, 

  

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

 


