İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
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Özet Bilgi
: Basında Yer Alan Haberler Hakkında
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
İSTANBUL
Açıklanacak Özel Durumlar: Son günlerde bazı basın yayın organlarında, Bankamızın bir
Gruba kullandırdığı kredilere ilişkin haberler yapılmakta, suç duyurusunda bulunulduğu iddia
edilmekte ve bu suretle Bankamızın eski yöneticileri üzerinden güven ve itibarını sarsıcı,
kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı nitelikte iddialara yer verilmektedir.
Söz konusu kredi ile ilgili olarak Bankamızca 19.07.2013 ve 16.06.2015 tarihlerinde de özel
durum açıklamaları yapılarak kamuoyunun ve yatırımcıların bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
Anılan açıklamalarda da belirtildiği üzere bu kredi, BDDK ve Banka iç düzenlemelerine uygun
olarak tahsis edilmiş, teminatlandırılmış ve kullandırılmıştır.
Grup şirketlerinin, süreç içerisinde mali bünyesindeki sıkıntılara bağlı olarak kredi alacağımız
30 Eylül 2014 tarihinde takipteki krediler hesabına aktarılmış, Karşılıklar Yönetmeliğinin
öngördüğü karşılıklar ayrılarak Banka mali bünyesi açısından gerekli tedbirler alınmıştır. Kredi
alacağımızın tahsil ve tasfiyesi ile ilgili olarak yasal ve idari çalışmalar sürdürülmektedir.
Bankamızın takipteki krediler (NPL) rasyosu bugün itibarıyla sektör ortalamasıyla uyumlu bir
seviyededir.
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure
is stated below.
News regarding loans granted to a holding company have been broadcasted in some media
organs in recent days, claiming an indictment and thereby betraying the trust and reputation of
some former managers of our bank and misleading the opinion of the investors and the public.
Enlightenment of the public has been ensured by public disclosures regarding the mentioned
loans published on July 19, 2013 and June 16, 2015 by our Bank. As mentioned already in
these disclosures this loan has been approved, collateralized and granted in accordance with the
BRSA and our Bank’s internal regulations.
Due to problems in the financials of the group companies this receivable has been booked to
non-performing loan accounts as of September 30, 2014 and in accordance with the regulatory

provision requirements necessary measures in our Bank’s financials have been taken. Legal and
administrative works for the collection and settlement of our receivable are being pursued.
As of today our Bank’s non-performing loan (NPL) ratio is line with the sector average.
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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