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:4/1 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
: 24.07.2020
Konu
: ABD’de Bankamız Aleyhine Açılan Hukuk Davası Hakkında
Açıklanacak Özel Durumlar: ABD New York Güney Bölge Mahkemesi nezdinde, bazı müştekiler
tarafından “sözde yaptırım ihlallerinden dolayı İran’dan alacaklarını tahsil edemedikleri
gerekçesiyle” Bankamız aleyhine dava açılmıştır. Müştekilerin bir kısmının da dahil olduğu, buna
benzer davalar geçmişte başka uluslararası bankalara karşı da açılmış olup, başarısızlık ile
sonuçlanmıştır.
“Söz konusu iddiaların İran’dan alacakların tahsili ile ilgisi yoktur”
Tazminat davasında ileri sürülen iddialarla, özünde Bankamız hakkında ABD New York Güney
Bölge Mahkemesi nezdinde açılmış bulunan mevcut ceza davasındaki sözde iddialarla bağlantı
kurulmaya çalışıldığı anlaşılmıştır. Oysa, Bankamız ile ilgili ifade edilen iddialar asılsız olmasının
yanı sıra, bu davayı açan kişilerin İran’dan alacaklarının tahsili ile hiçbir ilgisi olmadığı gibi, söz
konusu alacakların tahsiline etkisi de bulunmamaktadır.
“Tüm yasal haklarımızı kullanacağız”
Türkiye’ye karşı uluslararası alanda yürütülen dezenformasyon ve kasıtlı siyasi algı çalışmalarının
etkisini, özellikle Bankamızı hedef alan temelsiz, mesnetsiz girişimlerde görmekteyiz. Türkiye’nin,
tamamen uluslararası hukuka uygun, egemenlik hakları doğrultusunda attığı her adımdan sonra
karşılaştığımız Bankamızın güven ve itibarını sarsıcı nitelikteki, asılsız iddialara ve girişimlere karşı
Bankamız, ABD hukuku ile uluslararası ve ulusal hukuktan kaynaklanan tüm yasal haklarını
kullanacaktır.
Ülkemiz ekonomisine 82 yıldır hizmet sunan Bankamızın, faaliyetlerini geçmişte olduğu gibi bugün
ve gelecekte de tüm ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun, güçlü, güvenilir ve kesintisiz bir
şekilde sürdüreceğini kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız.
Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is
stated below.
A group of plaintiffs has filed a lawsuit against Halkbank in the U.S. District Court for the Southern
District of New York claiming that “they could not satisfy their judgments entered against Iran
because of Halkbank’s alleged sanctions violations.” Similar unsuccessful attempts, involving some
of the same plaintiffs here, have been made in the past against other international banks.
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“The claims in question have nothing to do with the satisfaction of judgments against Iran”
This civil case appears to attempt to create an association with and build on the purported claims set
forth in the current criminal case filed against the Bank in the Southern District of New York.
However, not only are the claims against the Bank false, but they also have nothing to do with the
aforementioned plaintiffs’ judgements against Iran, and they do not in any way impact the
satisfaction of those judgements.
“We will avail ourselves of all our legal rights”
We particularly note unsubstantiated attempts without any merit that target the Bank and point to an
international effort to spread disinformation and pursue a deliberate political campaign against
Turkey. The Bank will avail itself of all its legal rights under U.S. law, Turkish law and
international law, against all false claims and attempts that could discredit the Bank as we observe
them every time Turkey takes a step to use its sovereign rights, regardless of our compliance to
international law.
Halkbank, which has played a vital and honorable role in the Turkish economy since 82 years, is
committed to performing banking operations in an accountable, reliable and unwavering fashion
and in full compliance with national and international regulations.
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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