20 Kasım 2017
Başkanımız Sayın Mehmet Ali AKBEN’in Bloomberg’e yapmış olduğu açıklama;

(Bloomberg) - Turkey has no plan to transfer assets from Turkiye Halk Bankasi AS to
Turkiye Emlak Bankasi, according to Deputy Prime Minister Mehmet ŞİMŞEK and Mehmet
Ali AKBEN, head of the banking regulator.
A new banking regulation published in the Official Gazette has “nothing to do” with such a
plan, ŞİMSEK says, rejecting allegations that he attributed to the opposition CHP.
The new regulation is intended to bring banking rules in line with Turkey’s new trade law,
AKBEN said in a separate interview.
NOTE: A regulation published in Turkey’s Official Gazette on Nov. 16 made changes to the
rules applying to mergers, share transfers, ownership transfers and spin-offs for Turkish
banks, sparking speculation that it could be related to Halkbank, whose executives are on trial
in the U.S. for allegedly participating in a scheme to evade U.S. sanctions on Iran.
NOTE: The govt began the process of liquidating Emlakbank in 2001, but lifted the
liquidation status in May this year, according to information on the bank’s website.

(Bloomberg) - Başbakan Yardımcısı Mehmet ŞİMŞEK ve Bankacılık Düzenleme ve
Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali AKBEN, Türkiye Halk Bankası A.Ş.’nin Türkiye
Emlak Bankası’na devrine ilişkin bir planın bulunmadığını söyledi.
Resmi Gazete’de yayımlanan yeni bankacılık düzenlemesinin böyle bir planla "ilgisinin
bulunmadığını" ifade eden ŞİMŞEK, CHP’ye ait olduğunu düşündüğü iddiaları reddettiğini
açıkladı.
Mehmet Ali AKBEN, ayrı bir röportajda, bahse konu yönetmelik ile bankacılık
düzenlemelerinin Yeni Ticaret Kanununa uyumunun amaçlandığını belirtti.
NOT: 16 Kasım'da Resmi Gazete’de yayımlanan bir yönetmelik, Türk bankalarının
birleşmeleri, devirleri, bölünmeleri ve hisse değişimlerine uygulanan kuralları değiştirdi ve
söz konusu yönetmelik değişikliği, yöneticilerinin, İran'a yönelik ABD yaptırımlarından
kaçınmak için bir plana dahil olduklarının iddia edilmeleri sebebiyle dava konusu olan
Halkbank'la ilişkili olabileceği konusunda spekülasyona yol açtı.
NOT: Hükümet, 2001 yılında Emlakbank'ı tasfiye sürecine başlamış, ancak bankanın web
sitesinde yer alan bilgilere göre bu yılın Mayıs ayında tasfiye statüsünü kaldırmıştır.

