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Açıklanacak Özel Durumlar: Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı’na ait Bankamız ödenmiş sermayesindeki %51,11 oranında ve 638.825.500 TL 
itibari değerdeki hisselerin özelleştirme kapsam ve programından çıkartılarak gerekli izinlerin 
alınmasına müteakip Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi’nce yönetilecek olan 
Türkiye Varlık Fonu’na devredilmesine karar verilmiştir.  
 
Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi, T.C.Başbakanlığa bağlı, sermayenin tamamı 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait bir kamu kuruluşudur. Türkiye Varlık Fonu’na aktarılan 
söz konusu hisseler, 4603 sayılı Kanun’un 2 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca bağlı 
olduğumuz Bakan tarafından temsil ve idare olunmaya devam edecek olup Bankamız devlet 
sahipliğinde herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. 
 
Bankamız, Bankacılık Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca ve Bankamız 
Yönetimi tarafından belirlenen hedefler doğrultusunda faaliyetlerine devam edecektir. 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ait Bankamız hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na 
devredilmesi işlemi, hissedarlarımızı etkilemeyeceği gibi Bankamız, yatırımcılarımız ve 
uluslararası finans kuruluşlarıyla olan sıkı iş birliğini sürdürmeye devam edecektir.  
 
Ayrıca Esnaf ve Sanatkarlarımıza uygulanan Hazine sübvansiyonlu kredi programında bir 
değişiklik olmayacaktır.  
 
Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur.    
 
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure 
is stated below. 
 
Shares representing 51,1060400% of our Bank’s paid-in capital amounting TRY 638.825.500, 
owned by the Privatization Administration were excluded from the privatization scope and 
program and transferred to the Turkey Wealth Fund to be managed by the Turkey Wealth Fund 
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Corporation after the necessary permissions have been obtained as per the decision of the 
Privatization High Council. 
 
Turkey Wealth Fund Corporation, whose capital fully belongs to the Privatization 
Administration, is a state owned entity being affiliated to the Prime Ministry. These shares 
transferred to the Turkey Wealth Fund will continue to be represented and managed by the 
Minister to whom we already report in accordance with the 3rd paragraph of Article 2 of the 
Law no. 4603. State ownership of our Bank will remain unchanged. 
 
Our Bank will continue its activities in accordance with the verdicts of the Banking Law and 
the Turkish Commercial Code and in line with the targets defined by the Bank’s management. 
The transaction of transferring the Bank’s shares which belong to the Republic of Turkey Prime 
Ministry Privatization Administration will not affect our shareholders, business partners and 
correspondents. Our Bank will continue its close cooperation with our investors and 
international financial institutions. 
 
In addition, there will be no change in the Treasury subsidized credit program applied to our 
tradesmen and artisans. 
 
Bring to the public and investor 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 

  
 


