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MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.  

 

Açıklanacak Özel Durumlar: Bazı basın yayın kuruluşlarının ABD’de görülmekte olan bir dava 

hakkında sunulan yeni iddianameye atıfta bulunarak Bankamız ve Bankamızın bazı eski 

yöneticileri hakkında kamuoyunu ve yatırımcıları yanıltıcı haberler yaptığı anlaşılmaktadır. 

Konuyla ilgili olarak Bankamız tarafından müteaddit zamanlarda yapılan özel durum 

açıklamalarında Bankamızın tüm işlemlerinde ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun 

hareket ettiği konusunda detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Bu nedenle; söz konusu süreçle ilgili 

olarak Bankamız açıklamaları dışındaki haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun ve 

yatırımcıların bilgisine sunarız. 

 

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

is stated below. 

 

It would appear that there are news about our Bank and its certain ex-managers in the media, 

which mislead the public and the investors, referring to a recent indictment filed about a 

pending case in the USA. In respect to this issue, we notified several times via material event 

disclosures that all of our transactions have always been in full compliance with national and 

international regulations. On that account, we bring to the public attention that any other news 

apart from our Bank’s statements should not be given credit. 

 

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 

  

 

 


