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MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.  

 

Açıklanacak Özel Durumlar: Bugün bazı haber sitelerinde yayımlanan “Kamu bankaları” 

başlıklı yazıda yer alan açıklamalar gerçeği yansıtmadığı gibi kamuoyunu ve yatırımcıları 

yanıltıcı niteliktedir. 

 

Bankamızca 2016 yılına ait yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın 30.03.2017 tarihi yerine 

aynı gündem maddeleriyle 04.05.2017 tarihinde yapılması kararlaştırılmıştır. Olağan Genel 

Kurul ilanı, yeni toplantı tarihini ve aynı gündemi ihtiva edecek şekilde 20.03.2017 tarihinde 

Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) ve Bankamız internet sitesinde, 22.03.2017 

tarihinde de Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve 2 adet ulusal gazetede yayımlanarak 

yatırımcılar ve kamuoyu bilgilendirilmiştir. Ayrıca, 03.03.2017 tarihinden itibaren de 2016 

yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim kuruluşu raporu, finansal tablo ve 

dipnotları ile denetim kurulu raporu yatırımcılar ve kamuoyunun inceleme ve 

değerlendirmelerine sunulmuştur. 

 

13.02.2017 tarihinde KAP’ta yayımlanan 2016 yılı faaliyet dönemine ait bağımsız denetim 

raporunun görüş kısmında Bankamız finansal tabloları ve finansal performansının Bankacılık 

Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olduğu belirtilmiştir. Bankamızın başta 

aktif, kredi, mevduat ve karlılık olmak üzere 2016 yılı finansal gelişimi sektör ortalamasının 

üzerinde olup Bankamız 2016 yılı faaliyet döneminde başarılı performans sergilemiştir. 

 

Açıklamanın İngilizce versiyonu aşağıda verilmektedir. / English version of the disclosure is 

stated below.  

 

The statements in the article entitled “Public Banks” published in some news sites today do 

not reflect the truth and mislead the public opinion and investors. 

 

Our Bank decided to hold the Annual General Meeting of 2016 on May 4
th

, 2017 instead of 

the date on March 30
th

, 2017 with the same agenda items. Investors and the public were 

informed about the announcement of the Ordinary General Assembly by publishing the new 

meeting date with the same agenda on the Public Disclosure Platform and our Bank’s website 

on March 20
th

, 2017, and further on the Turkish Trade Registry Gazette and two national 

newspapers on March 22
nd

, 2017. In addition, Annual Report of the Board of Directors, 

Independent Auditors' Report, Financial Statements and Explanatory Footnotes as well as the 

Board of Auditors’ Report of 2016 have been presented to the investors and the public for 

review and evaluation as of March 3
rd

, 2017. 



 

Our Bank’s financial statements and financial performance were acknowledged to be in 

compliance with the provisions of the Banking Law and the Turkish Commercial Code in the 

Opinion section of the independent audit report regarding 2016 annual operating period which 

was disclosed on February 13
th

, 2017 on Public Disclosure Platform. Our Bank’s 2016 

financial progress – its assets, loans, deposits and profitability in particular – is above sector 

average. Our Bank displayed a successful performance within 2016 operating period. 

 

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 

  

 


