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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 Faks 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:       24.12.2021 

Konu:  Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya duyurulan ve henüz 
sonuçlanmamış hususlar hk. 

İlgi:                        14.08.2015 , 12.10.2015, 11.12.2015, 11.02.2016, 11.04.2016, 10.06.2016, 

10.08.2016, 10.10.2016, 12.12.2016, 13.02.2017, 13.04.2017, 14.06.2017, 
14.08.2017, 20.09.2017, 20.11.2017, 22.01.2018, 20.03.2018, 21.05.2018, 

19.07.2018, 20.09.2018, 16.09.2019 tarihli Özel Durum açıklamalarımız 

 

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

  

 

Açıklanacak Özel Durum : 

 
İlgi'de kayıtlı açıklamalarımızda, Paris'teki Finansal Kurumlardan sorumlu yetkili ilk derece mahkemesinin 

aralarında Bankamızın da bulunduğu davalılar hakkındaki kararını açıkladığını, Bankamız aleyhine adli para 

cezasına ve kamu zararının karşılanmasına hükmedildiği, verilen bu karara karşı Bankamızca temyiz 

başvurusunun yapılmış olduğu, temyiz başvurusunu inceleyen Paris İstinaf Mahkemesi tarafından ilk derece 

mahkemesinin kararının onanmasına hükmedildiği, Bankamızca bu kararın Fransa Yüksek Mahkemesi 
nezdinde temyiz edildiği bildirilmişti. 

 

Fransa Yüksek Mahkemesi, Bankamızın temyiz talebini reddetmiş olup Bankamız aleyhine hükmedilen para 

cezasının bakiye kısmı olan 8 milyon Euro Bankamızca ödenecektir. Söz konusu ödemenin karşılığı tamamen 

ayrılmış olup, Bankamız bilançosuna herhangi bir olumsuz etkisi olmayacaktır. 

Bilgilerinize sunarız. 

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

 

Lawsuit abroad to which the Bank is a party 

 

With the public disclosures dated 14.08.2015, 12.10.2015, 11.12.2015, 11.02.2016, 11.04.2016, 10.06.2016,  

10.08.2016, 10.10.2016, 12.12.2016, 13.02.2017, 13.04.2017, 14.06.2017, 14.08.2017, 20.09.2017, 

20.11.2017, 22.01.2018, 20.03.2018, 21.05.2018, 19.07.2018, 20.09.2018, 16.09.2019. 
 

With the public disclosures referenced above, it was announced that; the Grande Tribunal of Paris responsible 

for financial institutions rendered its decision in a litigation matter where our Bank is listed as one of the 

defendants, as a result, a judicial fine together with the indemnification of public loss were imposed upon our 

Bank, our Bank filed an appeal against such decision, the Appeal Court approved the decision of the Grande 
Tribunal of Paris and our Bank filed an appeal against the decision of the Appeal Court to the High Court  in 

France. 

  



 

 

The High Court rejected our appeal and our Bank will pay the remaining portion of the monetary penalty of 

Euro 8 million. Such amount is fully provisioned and payment of this fine will not have any negative impact 

on the financials of the Bank. 
 
*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  

Direktör   Genel Müdür Yardımcısı 
 


