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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 22 

Tarih        :  26.05.2017 

 

Konu     :  TÜFE’ye endeksli menkul kıymetlerin değerlemesi 

        için kullanılan enflasyon beklentisindeki değişiklik hk 

 

İlgi     : 11.01.2017 tarihli geleceğe yönelik değerlendirmelere  

        ilişkin açıklamamız 

 

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına  

34467 Emirgan / İSTANBUL                                                  

Açıklanacak Özel Durum : 

 

Bankamızın İlgi’deki açıklamasında yer alan geleceğe yönelik beklentilerinde önemli bir 

değişiklik bulunmamakla beraber TÜFE’ye endeksli devlet tahvilleri değerlemesinde dikkate 

alacağını duyurduğu %7 enflasyon tahmini, TCMB’nin 2017 enflasyon tahmini artışına paralel 

olarak %9’a revize edilmiştir. Söz konusu değişikliğin mali tablolara etkisi Mayıs ayından 

itibaren sene sonuna kadar aylık bazda eşit olarak yansıyacaktır. 

Bilgilerinize sunarız. 
 

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

below. 

 

Announcement regarding revision in expected inflation reading used in CPI-Linkers’ 

valuation  
  

Ref: Our public disclosure dated 11.01.2017 

  

Although there is not a material change to our banks’ future looking expectations referenced 

above, the 7% inflation expectation  announced earlier to be used in CPI-Linkers’ valuation was 

revised to 9%; in parallel to the upwards revision of CBRT’s 2017 inflation forecast.  The 

resulting impact will be reflected to the financial statements starting in May, and will be 

distributed equally on a monthly basis until the end of the year. 

 

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 GÜLER                  

Birim Müdürü   Genel Müdür Yardımcısı 

26.05.2017  Saat:  26.05.2017 Saat: 


