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
: 15.12.2017
Özet Bilgi
: Basında Yer Alan Haberler Hakkında
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Açıklanacak Özel Durumlar: Bazı yazılı basın kuruluşlarının yayınlarında; Bankamız ile ilgili
olarak düzenlenen 2016 yılı Sayıştay Raporu’na atıfla “tahsili olanaksız alacaklar” ve “batık
krediler” gibi BDDK düzenlemelerinde ve anılan Sayıştay Raporu’nda yer almayan hatalı
ibareler kullanılarak Bankamızın kredi kalitesi hakkında gerçeği yansıtmayan, olumsuz algı
yaratan, kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltan nitelikte haberler yapıldığı görülmektedir.
Sektörde kredi kalitesinin takip edildiği 2 önemli rasyo bulunmaktadır. Bunlar, yakın
izlemedeki krediler/nakdi krediler rasyosu ile takipteki krediler/nakdi krediler (NPL)
rasyosudur. Bankamızın Eylül 2017 tarihli yakın izlemedeki krediler/nakdi krediler rasyosu
%2,39, takipteki krediler/nakdi krediler rasyosu ise %2,99 düzeyindedir. Her iki rasyo, sektör
rasyolarının altında olduğu gibi, Bankamızın kredi kalitesinin güçlülüğüne işaret etmektedir.
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the disclosure
is stated below.
In certain publications of some written media organizations it is seen that there are news
referring to the Court of Accounts Report dated 2016 by addressing incorrect statements like
“irrecoverable loans” and “dead loans” which are not written in the BRSA regulations and
aforesaid report of the Court of Accounts without reflecting the reality about our Bank’s loan
book quality, creating negative perception and misleading the investors and the public.
Asset quality is monitored via two important ratios in the sector. Those are consisted of Loans
Under Close Monitoring/Cash Loans ratio and Non-performing Loans/Cash Loans (NPL) ratio.
As of September 2017, our Bank’s Loans Under Close Monitoring/Cash Loans ratio is at
2.39%, and Non-performing Loans/Cash Loans ratio is at 2.99% levels. Both ratios are below
the sector average as well as they indicate the strength of the loan book quality of our Bank.

It is kindly brought to the public and the investors attention.
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

