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BASIN AÇIKLAMASI
07.06.2004 tarihli bazı basın yayın organlarında yer alan Çukurova Grubu ile
sürdürülen görüşmelere ilişkin haberlerde; Sermaye Piyasası Kurulu’nun 06.05.2004 tarih ve
OFD/974-10386 sayılı Kurumumuzu muhatap yazısına atıfta bulunulmakta ve söz konusu
yazıya Kurumumuz tarafından cevap verilmediği iddia olunmaktadır. Sermaye Piyasası
Kurulu’nun bahse konu yazısında, Çukurova Grubu ile sürdürülen görüşmelerde gelinen
aşamaya ilişkin bilgilerin ve bundan sonraki gelişmelerin her aşamasında Đstanbul Menkul
Kıymetler Borsası (IMKB) yoluyla kamuya açıklama yapılması talep edilmiş, söz konusu
yazıda SPK’na özel bir cevap verilmesi istemi mevzu bahis olmamıştır. Bu çerçevede, konuya
ilişkin olarak Đstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na 07.05.2004 tarih ve 5927 sayılı yazımızla
bilgi verilerek SPK’nun yazısının gereği de yerine getirilmiştir. Neticede, SPK yukarıda
bahsedilen yazısı ile IMKB aracılığıyla açıklama yapılmasını istemiş, kendisine özel bir yazılı
cevap verilmesi talep edilmemiş, Kurumumuz da IMKB’ye yazılı olarak cevap vermiştir.

Haberin içeriğinde, SPK’dan alınan yazının bir kısmından alıntı yapılarak, “..IMKB
yoluyla kamuya açıklama yapılması..” ifadesine ve Kurumumuzun 7 Mayıs tarihinde
IMKB’ye yanıt verdiğine dair bilgiye yer verilmesine rağmen; SPK’nın bilgi istediği,
Kurumumuzun ise yanıt vermediği gibi bir açıklama veya haber yapılması üzüntü yaratmıştır.
Diğer taraftan, kamu kurumları arasında yapılan yazışmalara yanıt alınamaması veya
verilen yanıtların talebi karşılamaması durumlarında, genel teamüller gereği konunun
kurulacak yazılı veya sözlü iletişimle açıklığa kavuşturulmasının yanlış anlamalara
sebep olunmaması açısından uygun olacağı düşünülmektedir.

Kurumumuz konunun önemini dikkate alarak, şeffaflık prensibinin gereklerini yerine
getirmekte, kesinleşmemiş ve spekülasyona neden olabilecek açıklamalar yapmaktan
kaçınmaktadır. Ayrıca, görüşme ve müzakerelerin devam ettiği bir süreçte uzlaşmaya varılan
veya somut olarak kaydedilen bir gelişme olmadığı sürece yalnızca olası ihtimaller üzerinden

kamuoyuna açıklama yapılmasının sağlıklı olmayacağı ve olumlu/olumsuz beklentilere zemin
hazırlanarak özellikle küçük yatırımcıların mağdur olabileceği bir ortam yaratılmasının doğru
olmadığı düşünülmektedir. Bu anlayış ve sorumluluk çerçevesinde, Kurum dışı kişiler
tarafından yapılan açıklamalar da takip edilerek konuya ilişkin bulunulan aşama kamuoyuna
duyurulmaktadır.

Bu bağlamda, görüşmelerde kesinleşen hususların olması ya da görüşmelerin
tamamlanması durumunda gerekli açıklamaların IMKB ve basın yoluyla yapılacağı tabiidir.

Kamuoyuna duyurulur.

