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İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 
                               
Ortaklığın Unvanı /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 22 
Tarih                     :  06.01.2017 

Konu                    :   KKDF İncelemesi Hakkında 

                                    
                                                    Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na  
                                                                                               34467   Emirgan /İSTANBUL        

 Açıklanacak Özel Durum : 
 
Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından bireysel kredi kullandırılan 
müşterilerden tahsil olunan masraf ve ücretlerin KKDF yönünden incelenmesi sonucunda, 2011 yılı için Vergi 
İnceleme Raporu düzenlenmiştir. Bankamız adına düzenlenen rapor ve tarafımıza tebliğ edilen tahakkuk fişi ile 2011 
yılı için KKDF aslı ve cezai faizi ile birlikte toplam 15.859.749,78 TL talep edilmiştir. 
Söz konusu raporla ilgili olarak Bankamızca tüm yasal haklar kullanılacak olup, konuyla ilgili gelişmeler oldukça 
kamuoyu bilgilendirilecektir. 

 Bilgilerinize arz ederiz. 

*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below 
 
About Resource Utilization Support Fund (RUSF) Audit 
 

As a result of the tax audit which was carried out by the inspectors of the Tax Inspection Board Istanbul Large Scale 
Taxpayers Group, with regards to the potential RUSF out of fees received from the retail loan customers, a tax audit 
report has been prepared for the year 2011. According to the notification submitted to our Banks, the total RUSF 
claim, including principal and late interest payment amounts to TL 15,859,749.78 .  
Our Bank will take all legal actions against the abovementioned report 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 
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