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1918/179 

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 Fax No:     0(212)318-1818 - 0(212)318-1888 

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin telefon ve faks no.su:   0(212)318-1945/57 - 0(212)216-6422 

Tarih:       15.10.2021 

Konu:        Rekabet Kurulu Kararına Karşı Açılan Dava Hakkında 
İlgi:  21.04.2015-31.08.2016-31.10.2016-30.12.2016-01.03.2017-04.05.2017-

06.07.2017-06.09.2017-08.11.2017-10.01.2018-09.03.2018-09.05.2018-

04.07.2018-05.09.2018-08.11.2018-03.04.2019-18.06.2019 tarihli Özel 

Durum Açıklamalarımız 

 

 

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na  

34467 Emirgan /İSTANBUL        

 

 

Açıklanacak Özel Durum : 

 

İlgi'de kayıtlı açıklamalarımız ile, Rekabet Kurulu'nun Bankamıza idari para cezası verilmesine dair anılan 

kararına karşın iptal davası açıldığı, bu davanın ilk derece mahkemesi tarafından reddedildiği, Bankamızın 

bu karara karşı temyiz başvurusunda bulunduğu, Danıştay’ın temyiz talebini reddettiği, Bankamızın bu kez 

Danıştay nezdinde karar düzeltme talebinde bulunduğu, Danıştay nezdindeki karar düzeltme aşamasında 

yerel mahkeme kararının Bankamız lehine bozulduğu ve yeniden incelenerek karar verilmek üzere dava 

dosyasının ilk kararı veren yerel mahkemeye gönderilmesine karar verildiği, yerel mahkemenin Danıştay'ın 

bozma kararına uymadığı ve söz konusu yerel mahkeme kararına Bankamızca süresi içinde Danıştay İdari 

Dava Daireleri Kurulu'nda temyiz başvurusunda bulunulduğu duyurulmuştu. 

  

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca; Bankamızın temyiz istemi kabul edilerek, ilk kararı veren yerel 

mahkemenin temyize konu ısrar kararının bozulmasına ve yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın yerel 

mahkemeye gönderilmesine karar verilmiştir. Yasal süreç devam etmektedir. 

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

 

About the annulment action filed against the Turkish Competition Board 

Ref: Our Bank’s public disclosure dated 21.04.2015-31.08.2016-31.10.2016-30.12.2016-01.03.2017-

04.05.2017-06.07.2017-06.09.2017-08.11.2017-10.01.2018-09.03.2018-09.05.2018-04.07.2018-05.09.2018-

08.11.2018-03.04.2019-18.06.2019. 

 

As per our relevant public disclosures, it had been announced that our Bank has objected the administrative 

fine imposed on our Bank by the Competition Board through an annulment action before the administrative 

court, which action was rejected; the Bank has appealed the court’s decision; however, the Council of State 

has rejected the appeal; the Bank requested the revision of such decision from the Council of State, which 

was accepted by the Council of State, however, the court of first instance decided for insistence; such 

decision of insistence has also been appealed by the Bank.  

 



 

 

The Council of State, Plenary Session of Administrative Law Chambers decided that the decision of 

insistence of the court of first instance to be dismissed in favour of our Bank and the file to be sent to the 

court of first instance to be re-decided. The legal process continues. 

 
*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  


