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İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı
Adresi
Telefon ve Fax No
Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile
ilişkiler biriminin telefon ve faks no su
Tarih
İlgi

: T.GARANTİ BANKASI A.Ş.
: Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2
34340 Beşiktaş/İSTANBUL
: (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88
: (0212) 318 19 45/57 - (0212) 216 64 22
: 10.06.2016
: Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya
duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hk.
Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na
34467 Emirgan /İSTANBUL

Açıklanacak Özel Durum :
SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği bilgilendirme
amacıyla yapılan açıklamalardır.
1-12.08.2015, 12.10.2015, 11.12.2015, 11.02.2016 ve 11.04.2016 tarihli açıklamalarımızda,
-T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu tarafından gerçekleştirilen denetim
sonucunda düzenlenen rapor uyarınca, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü İstanbul Çalışma ve İş
Kurumu İl Müdürlüğü tarafından Bankamız aleyhine idari para cezası tebliğ edildiği ve söz konusu idari
para cezasının ödenmiş olduğu, ödemeyi takiben idari para cezasının iptaline yönelik dava açıldığı,
2-14.08.2015 , 12.10.2015, 11.12.2015, 11.02.2016 ve 11.04.2016 tarihli açıklamalarımızda;
-Bankamızın, Fransa’da devam etmekte olan bir soruşturma ile ilgili olarak yetkili Paris Temyiz
Mahkemesince taraf olarak dosyaya dahil edilmesine karar verildiği, soruşturmanın diğer bazı bankalar
ile birlikte Bankamız nezdinde geçmişte hesabı bulunan 2 yabancı uyruklu müşteri ile ilgili işlemlere
yönelik olduğu, Bankamızın söz konusu işlemlere ilişkin olarak tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak
hareket ettiği ve ilgili soruşturma dosyasına ilişkin gerekli savunma ve başvuruların yapılacağı,
belirtilmişti.
Söz konusu davalar hakkında yeni bir gelişme olmamıştır. Gelişmeler olması halinde kamuoyu ile
paylaşılacaktır.
Bilgilerinize arz ederiz.
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated
below

With the public disclosures dated 12.08.2015, 12.10.2015, 11.12.2015, 11.02.2016 and 11.04.2016


it was announced that as a result of the audit report issued by the Ministry of Labor and Social
Security Labor Inspection Board, Turkish Employment Agency Istanbul Provincial Directorate of
Labor and Employment has imposed an administrative fine against our Bank, our Bank has made
the payment and filed a lawsuit for the cancellation of such administrative fine.

With the public disclosures dated 14.08.2015, 12.10.2015, 11.12.2015, 11.02.2016 and 11.04.2016


it was announced that our Bank has been included as a party to an investigation pending before
the authorized department of the Court of Appeals of Paris, bank accounts established by two
foreign individuals at our Bank as well as certain other international institutions and the
transactions relating to the same accounts are being investigated within this regard, our Bank is of
the view that it has complied with all applicable rules and regulations and will be filing the
necessary defences and responses relating to the same.

There have been no new developments regarding the abovementioned lawsuits and further developments
will be disclosed to the public.
In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version
shall prevail.
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
Birim Müdürü
10.06.2016 Saat:

Aydın GÜLER
Genel Müdür Yardımcısı
10.06.2016 Saat:

