
 
 

 
 

İÇSEL BİLGİLERE 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 : 0216 503 54 04 – 0212 340 09 90 
Tarih     : 09.09.2016  
Konu     : Basında Yer Alan Haberler Hakkında                                   
     
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.  
 
Açıklanacak Özel Durumlar: TBMM Üyesi bir Sayın Milletvekilimiz, 07 Eylül 2016 tarihinde 
Trabzon Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği bir basın toplantısında Bankamız ve 
yöneticilerimizin güven ve itibarını sarsıcı ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte asılsız ve suç 
teşkil eden birtakım beyanlarda bulunmuştur.  
 
Bilindiği üzere Bankamızın yöneticileri; Devletin ilgili kurumlarının yaptığı her türlü detaylı 
ve titiz araştırmalar sonucunda bu görevlere getirilmişlerdir. Bugüne kadar kendilerine 
yüklenen ağır sorumluluğun bilincinde, Bankamızın tüm paydaşlarının menfaatlerini 
koruyacak şekilde görevlerini başarıyla ifa ettikleri bilinen yöneticilerimiz, bundan sonra da 
görevlerini aynı misyon doğrultusunda ve aynı kararlılıkla ifa etmeye devam edeceklerdir.   
  
Hatırlanacağı üzere T. Halk Bankası A.Ş., 17/25 Aralık sürecinde Fethullahçı terör örgütünün 
hedefindeki en önemli kuruluşlardan biriydi. Sonraki tarihlerde de, bazı çevrelerce, milli bir 
değer olan Bankamızı yıpratma amaçlı demeçler verilmiş, yargı yolu ile saldırı nitelikli 
girişimlerde bulunulmuştur. 17/25 Aralık’taki tüm saldırılara rağmen dimdik ayakta kalan ve 
yoluna başarılarla devam eden Bankamız gündeme gelme ve konuşulma aracı olarak 
kullanılmaya çalışılmaktadır. Köklü geçmişi ve başarılarıyla milletimize mal olmuş olan 
Bankamıza yönelik olarak, halka açık olması nedeniyle Bankamızın değerine olumsuz yönde 
etki edebilecek ve Bankacılık Kanunu’na da aykırılık teşkil eden bu türlü girişimlere 
Bankamız yöneticilerince kesinlikle izin verilmeyecek; bu asılsız, mesnetsiz ve dayanaksız 
iddialara karşı hukuki ve cezai başvurular gecikmeksizin yapılacaktır. Sayın Vekil’in, asılsız 
ve suç teşkil eden beyanlarının karşılığını yüce Türk adaleti önünde vermesi için yasal tüm 
girişimlerde bulunulacaktır.   
  
Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.   
 
Açıklamanın İngilizce versiyonu aşağıda verilmektedir. / English version of the disclosure is 
stated below.  
 
On the 7th of September 2016, a Member of Parliament held a press conference in Trabzon 
Journalists Guild and made unfounded accusations that constitute a crime about our Bank and 
its managers to tarnish their reliability and their reputation by misleading the public. 
 
As it is known, our Bank’s directors are appointed to their duties after detailed and thorough 
research from the related state departments. Aware of the great responsibility that lies upon 
them, they have successfully carried out their duties that have protected the interests of all our 
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Bank’s shareholders and they will continue to do so according to the same mission with the 
same determination they have shown. 
 
As it will be remembered T. Halk Bankası A.Ş. has been one of the most important targets of 
the Fethullahist terrorist organization during the December 17/25 process. Afterwards, from 
certain circles, statements were made with the intention of harm, and legal actions were taken 
to attack our Bank which is a national value of our country. Our Bank stood strong and 
continued its path with great success despite all the attacks of December 17/25 but it has been 
continuously targeted just to be at the top of the agenda. Our Bank is a successful and 
historical public company and its market value can be negatively affected by such attacks 
contrary to Banking Law. Our managers will not allow such attempts and legal and penal 
actions will immediately be taken against these unfounded, slanderous and baseless 
accusations. All legal actions will be taken for the Member of Parliament to answer against 
the great Turkish justice for his unfounded statements that constitute a crime. 
 
Respectfully submitted to public opinion. 
 
In 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 olduğu, 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 
  

 


