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Açıklanacak Özel Durum: 

Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışına ilişkin olarak Türkiye Varlık Fonu ile, Türk 

Telekomünikasyon A.Ş. sermayesinin %55’ini temsil eden ve LYY Telekomünikasyon A.Ş. nin sahip 

olduğu 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payın, Türkiye Varlık Fonu'na satışı amacıyla 

görüşmelere başlanmıştır. Süreç ile ilgili kayda değer ve somut bir gelişme olması halinde, ayrıca 

bilgilendirme yapılacaktır. 
  

İşbu açıklamamız ile kamuya duyurulan söz konusu hususların kamuya açıklanması, Bankamız 

tarafından alınan 1 Aralık 2021 tarihli bir karar ile ertelenmiştir.  

  

Söz konusu erteleme; erteleme kararının alındığı tarihte görüşme süreçlerine henüz başlanıyor olması 
ve gizliliğin ihlali doğrudan alım satım konusu Türk Telekom hisselerinin değerini, alım satım fiyatını 

ve taraflar arasındaki alım satım anlaşmasının imzalanması ihtimalini ve Bankamız hisse senetlerinin 

değerini doğrudan etkileyebileceği ve bu aşamada kamuya açıklama yapılması halinde yatırımcılar için 

eksiksiz ve doğru bilgilendirme yapılmamış olacağından, yanıltıcı ve spekülatif hareketlere yol 

açılmaması, sonuç olarak yatırımcılarımızın meşru menfaatlerinin korunması amacıyla yapılmıştır.  
 
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below.  

 
Sale of Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

LYY Telekomunikasyon A.Ş. and the Türkiye Wealth Fund have started to negotiate for the sale of 

192.500.000.000 Group A registered shares representing 55% of the share capital of  Türk 

Telekomünikasyon A.Ş. owned by LYY Telekomünikasyon A.Ş.. Should any significant and concrete 
developments occur, they will be announced separately.  

The announcement of the matters subject to this disclosure was postponed upon our Bank’s decision 
dated December 1st, 2021. 

The postponement decision was made due to the fact that; the negotiations regarding the share transfer 

had recently started on the date of the relevant postponement, the breach of the confidentiality might 

have cause directly (i) the price of Türk Telekom shares,(ii) the purchase price, (iii) the possibility  of 

the execution of the share sale and purchase agreement, (iv) the price of our Bank’s shares and should a 
disclosure had been made at that time, the investors would have not been informed correctly and 

completely, and to prevent from any misleading and speculative actions and consequently to protect the 
legitimate interest of our investors.  



 

 

 

 
*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; bilgiler in 

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          

Direktör   Genel Müdür Yardımcısı 

 


