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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 45-47  -  (0212) 216 64 21 

Tarih                 :   15.12.2014                

Konu :   İzahname- İhraççı Bilgi Dokümanı 

                     

                                 BORSA İSTANBUL A.Ş BAŞKANLIĞINA  

                                                                            34467 Emirgan / İSTANBUL                                                      

Açıklanacak Özel Durum  

 
12 Aralık 2014 tarihinde, bir yıllık süre içerisinde gerçekleştirilmek üzere, Bankamızca yurtiçinde toplam 
12 milyar TL tutara kadar çeşitli vadelerde Türk lirası cinsinden Bono ve Tahvilin halka arz yöntemiyle 
ihraç edilmesi için başvuruda bulunulduğu duyurulmuştu. 
  

Bu kapsamda; Bankamızca 1 yıllık dönemde 12 milyar Türk Lirasına kadar ihraç edilecek borçlanma 

araçlarına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu onayına sunulan “Taslak İhraççı Bilgi Dokümanı” ekte yer 

almaktadır.  
 

Bilgilerinize sunarız.  
 
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated 
below. 
 
Prospectus – Issuer Information Document 
  
It has been announced on December 12, 2014 that our bank has applied to the Capital Markets Board to 
issue bank bonds and/or debentures up to the aggregate amount of TL 12,000,000,000 in Turkish Lira 
currency with different types and maturities to be sold domestically by public offering within 1-year period. 
  
Accordingly, the “Draft Issuer Information Document”, which has been submitted for the approval of the 
Capital Markets Board, regarding the public offering of bank bonds and/or debentures up to the 
aggregate amount of TL 12,000,000,000 within 1-year period, is enclosed herewith. 
 

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version 
shall prevail. 

 

Saygılarımızla. 

 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun 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. 

 



T.GARANTİ BANKASI A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜK 

 

 

 

Ömer ÇİRKİN   Aydın ŞENEL 

Birim Müdürü   Genel Müdür Yardımcısı 

15.12.2014 Saat :  15.12.2014 Saat:  




















































































































