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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:     0(212) 318-1818 - 0(212) 318-1888 

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su:   0(212)318-1945/1957 - 0(212) 216-6422 

Tarih:       08.01.2021 

Konu:  İstanbul Valiliği’nce (İl Ticaret Müdürlüğü) Bankamıza verilen idari 

para cezası hk. 

İlgi:  18.08.2015 tarihli, 24.05.2019 tarihli ve muhtelif tarihli özel durum 

açıklamalarımız 

 

 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na 

34467 Emirgan, İSTANBUL    

 

Açıklanacak Özel Durum:   

İlgi’de kayıtlı açıklamalarımız ile T.C. Ticaret Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen denetim 

sonucunda Bankamız aleyhine İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü) 110.110.000 TL tutarında idari 

para cezası verildiği, söz konusu cezanın ilgili mevzuat uyarınca indirimden yararlanılarak 82.582.500 

TL olarak ödendiği ve iptali için İstanbul 11. İdare Mahkemesi nezdinde Bankamızca dava açıldığı, iptal 

davasının reddedilmesi sonucunda Bankamızca istinaf başvurusu yapıldığı, İstanbul Bölge İdare 

Mahkemesi 8. İdare Dava Dairesi tarafından cezanın iptal edilmesi gerektiğine karar verildiği, verilen 

iptal kararına karşı İstanbul Valiliği’nce (İl Ticaret Müdürlüğü) Danıştay nezdinde temyiz yoluna 

başvurulmuş olduğu, Danıştay'ın, temyiz isteminin reddine ve Bölge İdare Mahkemesi'nin cezanın iptal 

edilmesine yönelik kararının kesin olarak onanmasına karar vermesi neticesinde ilgili yasal sürecin 

Bankamız lehine sonuçlandığı duyurulmuştu.   

   

Yukarıda açıklanan süreçle bağlantılı olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yeniden başlatılan denetim 

sonucunda, İstanbul Valiliğince (İl Ticaret Müdürlüğü), 6502 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde 

Bankamıza 110.110.000 TL idari para cezası tebliğ edilmiştir.  

 

Konuya ilişkin gelişmeler ilgili mevzuat kapsamında ayrıca duyurulacaktır.             
 
*Açıklamanın İngilizce versiyonuna aşağıda yer verilmektedir./ English version of the disclosure is stated below. 

 

 

The Administrative Fine Imposed to Our Bank by Governorship of İstanbul (Provincial Directorate 

of Trade) 

 

Reference: Public disclosures dated 18.08.2015, 24.09.2015 and various other public disclosures of 

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 

 

With the public disclosures referenced above, it was announced that the Governorship of İstanbul 

(Provincial Directorate of Trade) has imposed an administrative fine of TRY 110,110,000 on our Bank as 

a result of the audit conducted by the auditors of Ministry of Trade; our Bank has paid a discounted 

amount of TRY 82,582,500 of the fine in accordance with the relevant legislation, and filed an annulment 

action against such fine in due time before İstanbul Administrative Court 11th Chamber; our Bank has 

appealed the decision of the court of first instance regarding the rejection of annulment action and upon 



our appeal, Istanbul Regional Court 8th Administrative Chamber has cancelled the fine; the Governorship 

of İstanbul (Provincial Directorate of Trade) has appealed such decision before the Council of State where 

the relevant appeal has been rejected and the Regional Administrative Court's decision regarding the 

annulment of the administrative fine has been approved; thus the relevant legal process has come to an 

end in favour of our Bank.  

 

In relation with the above mentioned process, as a result of the audit started again by the Ministry of 

Trade, an administrative fine of TL 110.110.000 has been imposed on our Bank under the Law no. 6502. 

 

Any further development regarding the issue will be disclosed in accordance with the relevant legislation. 
 

*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 


