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Hisselerinin Devri 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 varılmış 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 devralınması planlanmıştır.
Mutabık kalınan yapı uyarınca gerekli sözleşmeler üzerinde mutabakata varılmış ve gerekli
kurumsal ve idari izinler tamamlanmış olup yukarıda bahsi geçen paylar kredi verenlerin
doğrudan veya dolaylı ortak olduğu, Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulmuş özel amaçlı bir şirket
tarafından devralınarak işlem tamamlanmıştır.
Hisselerin özel amaçlı şirkete devrine ilişkin olarak, SPK’nın ilgili hükümleri ve II-26.1 sayılı
Pay Alım Teklifi Tebliği uyarınca zorunlu pay alım teklifi yükümlülüğünden muaf
olunabilmesini teminen özel amaçlı şirket tarafından Sermaye Piyasası Kurulu’na ilgili
mevzuatta öngörülen süre içerisinde başvuruda bulunulacaktır.
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure
is stated below.
All creditors including our Bank have reached an agreement on restructuring the debts of Ojer
Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ), the major shareholder of Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk
Telekom) provided under the loan agreements. It was contemplated that 192,500,000,000 Class
A shares owned by OTAŞ in Türk Telekom, representing 55% of Türk Telekom’s issued share
capital, which have been pledged as security for the existing loan facilities of OTAŞ, would be
taken over by a special purpose vehicle incorporated or to be incorporated in the Republic of
Turkey, owned directly or indirectly by the creditors.
As per the agreed structure, the necessary agreements and all the required governmental and
administrative approvals have been obtained and the transaction has been completed upon the
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transfer of the aforementioned shares to the Turkish special purpose vehicle incorporated in the
Republic of Turkey in direct or indirect ownership of the creditors.
With respect to the transfer of the shares to the Turkish special purpose vehicle, an application
will be submitted by the special purpose vehicle to the Capital Markets Board within the period
specified under the legislation, in order to be exempt from the mandatory tender offer
requirement stated under the related articles of the Capital Markets Law and Communiqué On
Takeover Bids with serial no II-26.1.
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
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