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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:       05.07.2021 

Konu:      Borçlanma Araçları Onayı – Borsa İstanbul Onayı 
 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na 

34467 Emirgan, İSTANBUL    

 

Açıklanacak Özel Durum: 

 

Yetkili Organ Karar Tarihi  03.09.2020 

İhraç Tavanı Tutarı  3.000.000.000  

Para Birimi  TRY  

İhraç Tavanı Kıymet Türü  Borçlanma Aracı –İTMK 

Satış Türü  Nitelikli Yatırımcıya Satış 

Yurt İçi / Yurt Dışı  Yurt İçi  

 

Bankamız Yönetim Kurulu, bir veya birden fazla ihraç suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve 
vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz 
oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde,  yurt içinde 5 milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz 
edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul 
kıymet ihraç edilmesi konularında karar almış olup ilgili karar doğrultusunda bir veya birden fazla ihraç 
suretiyle gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre 
belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, mevzuatın izin verdiği ölçüde, yurt içinde 3 
milyar Türk Lirası tutara kadar halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara veya tahsisli satış yöntemi 
ile satılmak üzere ipotek teminatlı menkul kıymet ihraç edilmesi sonrasında borsada işlem görmesi için 
30 Haziran 2021 tarihinde Borsa İstanbul’a yapılan başvuru sonucunda 2 Temmuz tarihinde Borsa 
İstanbul tarafından satış sonuçlarının Borsa İstanbul’a ulaştırılmasının ardından kota alınarak Kamuyu 
Aydınlatma Platformu’nda yapılacak duyuruyu izleyen ikinci iş gününden itibaren Borsa İstanbul Kesin 
Alım Satım Pazarı’nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesinin uygun görüldüğü tarafımıza 
bildirilmiştir. Bilgilerinize sunarız. 
 
 
Saygılarımızla. 
 

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

 

 

 

 



Declaration of issuance approval -  Borsa İstanbul  

 

Authorized Member Decision 

Date  
03.09.2020 

Issue Limit  3,000,000,000  

Currency Unit  TRY  

Issue Limit Security Type  Debt Securities- Covered Bonds 

Sale Type  Sale To Qualified Investor 

Domestic / Oversea  Domestic  

 

Board of Directors resolved to issue mortgage covered bond for one or more issuances, with different 
series and maturities, and having fixed and/or floating interest rates to be determined at the issuance 
times in accordance with market conditions, to the extent that the relevant legislation allows, to be sold 
without public offering, outside Turkey and up to 5 Billion Turkish Liras to be sold without public offering, 
inside Turkey or to qualified investors or by private placement and application has been made to the 
Borsa İstanbul on 30th June , 2021 in line with the decisions with regard to issue mortgage covered 
bond for one or more issuances, with different series and maturities, and having fixed and/or floating 
interest rates to be determined at the issuance times in accordance with market conditions, to the extent 
that the relevant legislation allows, up to 3 Billion Turkish Liras to be sold without public offering, inside 
Turkey or to qualified investors or by private placement. We have been informed by Borsa İstanbul on 
2nd  July,2021 as a result of the application made to Borsa İstanbul on 30 June 2021 , regarding the 
covered bonds to be traded in the stock market after the issuance of the securities that; covered bonds 
will be quoted after the delivery of the sales results to Borsa İstanbul and it  is deemed appropriate to 
be traded among qualified investors on the Outright Purchases and Sales Market by Borsa Istanbul as 
of the second business day following the announcement to be made on the Public Disclosure Platform.  
 

*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 

 


