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GENEL MÜDÜRLÜK 

FİNANSAL MUHASEBE DAİRE BAŞKANLIĞI 

 

İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

 

Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı : Türkiye Halk Bankası A.Ş. 

Adresi     : Barbaros Mah. Şebboy Sok. No:4 Ataşehir/İstanbul 

Telefon ve Fax 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 50 – 0212 340 09 90 

Tarih     : 24.05.2018  

Özet Bilgi    : Sosyal Medyada Yer Alan Haber ve Yorumlar 

Hakkında 

                                                             

  

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.  

 

Açıklanacak Özel Durumlar: Bazı sosyal medya hesapları üzerinden gerçeğe aykırı bir şekilde 

ABD’li yetkili kurumlar tarafından Bankamıza önemli miktarda para cezası verildiği yönünde 

kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı, Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikte haber ve 

yorumların yapıldığı anlaşılmaktadır.    

 

16 Mayıs 2018 tarihinde ABD’de karara bağlanan davada Bankamız taraf olmadığı gibi 

Mahkeme tarafından Bankamız hakkında alınmış herhangi idari veya mali bir karar 

bulunmamaktadır.  

 

ABD’nin uluslararası yaptırım kararlarını takip eden yetkili kurumlar tarafından da 

Bankamıza iletilen herhangi bir ceza bildirimi söz konusu değildir.  

 

Ülkemizin önemli kurumlarından biri olan Bankamızın güven ve itibarını sarsacak nitelikte 

sosyal medya hesapları üzerinden haksız haber ve yorumların yapılması Bankacılık 

Kanununun “İtibarın Korunması” başlıklı madde hükümlerine aykırılık teşkil etmektedir.  

 

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunulur. 

 

Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the 

disclosure is stated below. 

 

False news of a considerable fine allegedly issued by the U.S. authorities against Halkbank 

have recently spread on certain social media accounts in a way to deceive the public and 

investors and to discredit the Bank. 

 

Neither has Halkbank been party to the case settled in the U.S. on May 16, 2018 nor is there 

any administrative or financial decision taken against the Bank by the Court. 
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Halkbank has not received any notification of penalties issued by relevant authorities in 

charge of monitoring the international U.S. sanctions, either. 

 

Posting false news or comments through social media accounts in a way to discredit 

Halkbank, one of Turkey’s major establishments, is against the Banking Law Article on 

“Protection of Reputation.” 

 

Kindly submitted for public and investors’ information. 

 

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 

 


