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İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

                               

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı:   T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  

Adresi:      Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Levent 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:       06.07.2017 

Konu:   Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve 

henüz sonuçlanmamış hususlar hk. 

İlgi:  21.04.2015-31.08.2016-31.10.2016-30.12.2016-01.03.2017-

04.05.2017 tarihli Özel Durum Açıklamalarımız  

                              

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na  

34467 Emirgan /İSTANBUL 

Açıklanacak Özel Durum : 

“İlgi”de kayıtlı açıklamamızda, Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair kararına 

karşı, Bankamızca Ankara 2. İdare Mahkemesi nezdinde açılan iptal davasının Bankamız aleyhine 

sonuçlandığı  ve anılan karara karşı Danıştay nezdinde temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. 

Danıştay 13. Dairesi'nin 2015/2447 Esas, 2015/4606 Karar sayılı kararı ile temyiz başvurumuz 

reddedilmiştir. Karar tarafımızca tebellüğ edilmiş olup, söz konusu karara karşı 01.07.2016 tarihinde karar 

düzeltme  yoluna gidildiği bildirilmişti. 

Söz konusu dava hakkında yeni bir gelişme olmamıştır. Gelişme olması halinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.  

 Bilgilerinize arz ederiz. 

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

 

Announcement regarding former public disclosures that are not yet resolved 

 

Ref: Our public disclosure dated April 21, 2015- August 31,2016- October 31,2016- December 30, 2016 

In the above-mentioned disclosure; it was announced that an annulment action was filed by our Bank before 

2nd Administration Court of Ankara against the decision of Turkish Competition Board regarding the 

administrative fine imposed on our Bank, such annulment action was rejected, and our Bank appealed such 

decision to the Council of State. 

We have been informed that the appeal has been rejected by the 13th Chamber of the Council of State with 

its decision no. 2015/2447 Esas and 2015/4006 Karar. Our Bank had requested revision of the decision on 

01.07.2016 

There has been no new development regarding the abovementioned lawsuit 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   Aydın GÜLER                   

Birim Müdürü   Genel Müdür Yardımcısı  

06.07.2017 Saat:  06.07.2017 Saat: 


