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İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

                               

 

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı :  T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  

Adresi     :  Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2                            

                                         34340 Beşiktaş/İSTANBUL 

Telefon ve Fax No   :  (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88 

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin telefon ve faks no su :  (0212) 318 19 45/57 - (0212) 216 64 21 

Tarih        :  27/06/2014 

Konu                :   Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya                  

duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında. 

             

                                                  Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na  

                                                                                     34467   Emirgan /İSTANBUL        

    

Açıklanacak Özel Durum : 

 

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme 

amacıyla yapılan açıklamadır; 

 

06 Şubat 2014 tarihli açıklamamızda yatırım fonu hesaplarından kesilen primler hakkında 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun tebliğ ettiği ödemenin ihtirazi kayıt ile yapıldığı ve konuya 

ilişkin davanın açıldığı bildirilmişti. Açılan dava devam etmekte olup ilave gelişmeler olması 

halinde kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. 

 

Ayrıca 20 Mayıs 2013 tarihli açıklamamızda yer alan vergi cezası ile 21 Ekim 2011 ve 11 Mart 

2013 tarihindeki açıklamamızda yer alan Rekabet Kurulunun uyguladığı idari para cezalarına 

ilişkin açılan davalar devam etmekte olup söz konusu hususlara ilişkin ilave gelişmeler olması 

halinde kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır. 

  

Bilgilerinize arz ederiz. 

 
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is 
stated below. 
 

Public disclosure in accordance with Article 23 of the Communique on Public Disclosures (II. 

15.1) issued by the Capital Markets Board of Turkey; 
 

It was announced on February 06, 2014 that the payment of the premiums deducted from the 

investment funds, which was notifed by the Savings Deposit Insurance Fund, has been made with 

reserve and a lawsuit  has been filed against such decision.   Such lawsuit is still pending and 

further developments will be shared with the public. 

 
 

 
 



Moreover, the lawsuit regarding the tax penalty mentioned in our disclosure dated May 20, 2013 

and the lawsuit regarding the administrative fines imposed by the Turkish Competition Board 

mentioned in our disclosure dated October 21,2011 and March 11, 2013, are still pending. Further 

developments will be shared with the public. 
 

 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri : II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara 

uygun olduğunu, bu konuda 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, 

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK 
 

 

 

 

Ömer ÇİRKİN   Aydın ŞENEL                  

Birim Müdürü   Genel Müdür Yardımcısı 

27/06/2014  Saat:  27/06/2014  Saat: 


