GENEL MÜDÜRLÜK
FİNANSAL MUHASEBE VE RAPORLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI
İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Adresi
: Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul
Telefon ve Faks 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 04 – 0212 340 09 90
Tarih
: 29.03.2017
Konu
: Bankamızın Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Hakkında
MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.
Açıklanacak Özel Durumlar: Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcımız Mehmet
Hakan Atilla 28 Mart 2017’de görev için bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nde
gözaltına alınmış, ilk duruşması yapıldıktan sonra İddianame hazırlanmak üzere savcılığa süre
verilmiştir.
Konuyla ilgili olarak Bankamızca ve Devletimizin ilgili birimlerince gerekli çalışmalar
başlatılmış olup, bilgi temin edildiğinde en kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bu
itibarla, Bankamızın ve yetkili makamların verdiği bilgiler dışındaki spekülatif haber ve
yorumlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Açıklamanın İngilizce versiyonu aşağıda verilmektedir. / English version of the disclosure is
stated below.
Our Deputy General Manager in charge of International Banking, Mehmet Hakan Atilla was
taken into custody in the United States where he was for business purposes on March 28th,
2017 and after the first hearing, the prosecutor’s office has been given time to prepare the
indictment.
In respect of the matter, our Bank and authorized public bodies have initiated necessary
procedures. When information is obtained, it will be released to the public attention
immediately. In this respect, it is kindly brought to the public attention that speculative news
and comments apart from the information given by our Bank and authorities should not be
paid attention.
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.
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