
 
 

 
AÇIKLAMALARIN GÜNCELLENMESİNE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA 

FORMU 
 
Ortaklığın Adresi   : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul                                                             
Telefon ve Faks No   : 0216 503 7070 - 0212 340 9399 
E-posta adresi    : halkbank.ir@halkbank.com.tr 
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri ile 
İlişkiler Biriminin Telefon-Faks No : 0312 289 3001 - 0312 289 3048 
Tarih     : 15.10.2015 – 1203 
Orijinal Açıklamanın Tarihi    : 12.03.2013 
Konu     : Katılım Bankası 
Değişen Konularla İlgili Bilgiler : Kuruluş İzninin Sona Ermesi  
   
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.  
 
Açıklanacak Özel Durumlar:  
İlgi: 12.03.2013, 30.10.2014, 04.12.2014 ve 19.01.2015 tarihli özel durum açıklamalarımız.  
 
Bilindiği üzere ilgide kayıtlı özel durum açıklamaları aracılığıyla Bankamız bağlı ortaklığı 
şeklinde kurulmasına karar verilen katılım bankasının kuruluşuna ilişkin olarak Bankacılık 
Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan (BDDK) kuruluş izni alındığı ve kuruluş izni alınan 
katılım bankasına tüzel kişilik kazandırma çalışmalarına devam edildiği kamuoyunun 
bilgisine sunulmuştur.   
 
Bankamızca, ileride yeniden değerlendirmek üzere bu aşamada; BDDK’dan alınan kuruluş 
izninin iptal edilmesi için adı geçen Kuruma müracaat edilmiştir. 
 
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./English version of the 
disclosure is stated below. 
 
Reference: Public disclosures on 12.03.2013, 30.10.2014, 04.12.2014 and 19.01.2015. 
 
It was disclosed to the public that our Bank had decided to establish a Participation Bank as a 
subsidiary and Banking Regulation and Supervision Agency (BRSA) gave preliminary 
authorization about the establishment of the Participation Bank and the process of assigning a 
legal entity to the Participation Bank was an ongoing process. 
 
To be placed on the agenda in the future, our Bank has decided to apply to the BRSA to 
cancel the establishment authorization.  
 
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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