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Ortaklığın Unvanı /Ortakların Adı:  T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  
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Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na 

34467 Emirgan, İSTANBUL    

 

Açıklanacak Özel Durum:   

 

Bugün itibari ile medyada pay sahibi olduğumuz LYY Telekomünikasyon A.Ş.’ye ait Türk 

Telekomünikasyon A.Ş. hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredileceği yönünde haberler yer 

almıştır.  Bahsi geçen hisse devrine ilişkin herhangi bir işlem söz konusu değildir.  Bankamız söz konusu 

hisselere ilişkin opsiyonlarını her zaman değerlendirmektedir.  Bu çerçevede kesinleşmiş ve kamuya 

açıklanması gereken bir gelişme olursa yasal düzenlemeler çerçevesinde açıklamalar yapılacaktır. 

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

 

Disclosure Regarding News or Rumors 

 

Today, there has been some news in the media with regards to transfer of Türk Telekomünikasyon A.Ş. 

shares, owned by LYY Telekomünikasyon A.Ş. in which our Bank has ownership, to Türkiye Wealth 

Fund. There has not been any transaction in relation with the said transfer. Our Bank regularly considers 

and reviews its options regarding such shares. The Bank shall make public disclosure in accordance with 

the relevant legislations, should any certain development requiring a public announcement occurs.  

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 


