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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 80 

Ortaklığın Yatırımcı/pay sahipleri ile 

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

Tarih                 :  07.01.2015                

Konu         :  İpotek Teminatlı Menkul Kıymet İhracı SPK İhraç Belgesi  

 
.  
 

                           

               Borsa İstanbul A.Ş  Başkanlığına  

                                                         34467 Emirgan / İSTANBUL                                                      

Açıklanacak Özel Durum  
 

İlgi:  18.12.2014 tarihli Özel Durum Açıklamamız, 

 

İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde, yurt dışında nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli 

satış yöntemi ile satılmak üzere, 1 Milyar Avro veya Türk Lirası da dahil diğer para birimlerinde muadili 

tutara kadar, ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) 

gerekli başvuruda bulunulduğu ve bu başvurumuzun SPK'nın 2014/34 sayılı Haftalık Bülten'inde 

yayınlanarak Kurul tarafından uygun görüldüğü duyurulmuştu. 

 

Bu kapsamda; söz konusu menkul kıymete ilişkin SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi'ne ekte yer 

verilmiştir. 

 

Bilgilerinize sunarız. 

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

The CMB issuance certificate of mortgage covered bond issuance  

As announced on 18 December 2014, T. Garanti Bankası A.Ş. had applied to the Capital Markets Board 

(‘’CMB’’) with regard to mortgage covered bond issuance in one or more tranches, with different series 

and maturities, and having fixed and/or floating interest rates to be determined at the issuance times in 

accordance with market conditions, to the extent that the relevant legislation allows, up to EUR 1 billion 

in total or equivalent in any other currency including Turkish Lira, to be sold without public offering, 

inside or outside Turkey or to qualified investors or by private placement and it was announced in the 

weekly bulletin of the CMB numbered 2014/34 that the application for mortgage covered bond issuance 

has been approved by the CMB. 

 

 

Accordingly, the issuance certificate approved by the CMB is enclosed herewith.   
 



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

 

 

 
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. 
 

Saygılarımızla, 

 

T.GARANTİ BANKASI A.Ş. 

GENEL MÜDÜRLÜK 

 

 

 

Ömer ÇİRKİN    Aydın ŞENEL 

Birim Müdürü    Genel Müdür Yardımcısı 

07.01.2015 Saat:   07.01.2015    Saat:  












