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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:       31.03.2022 

Konu:    Türk Telekomünikasyon A.Ş. paylarının satışı 

İlgi: 10 Mart 2022 tarihli Özel Durum Açıklaması 

 

 

 

Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığı'na  

34467 Emirgan /İSTANBUL        

 

Açıklanacak Özel Durum:  

 

İlgi’de kayıtlı açıklama ile Türk Telekomünikasyon A.Ş. (“TTKOM”) paylarının satışına ilişkin olarak Türkiye 

Varlık Fonu (“TVF”) ile, TTKOM sermayesinin %55’ini temsil eden ve LYY Telekomünikasyon A.Ş.’nin 

(“LYY”) sahip olduğu 192.500.000.000 adet A grubu nama yazılı payın, TVF’ye satışı amacıyla 10 Mart 2022 

tarihli bir hisse devir sözleşmesi (“Sözleşme”) imzalandığı duyurulmuştu. 

 

Bu kapsamda; LYY’nin sahibi olduğu TTKOM sermayesinin %55’ine denk gelen 192.500.000.000 adet A 

grubu nama yazılı payların tamamının TVF’ye 1.650.000.000 USD (bir milyar altı yüz elli milyon ABD Doları) 

bedel karşılığı satış ve devir işlemi 31 Mart 2022 tarihinde gerçekleşmiştir. 

 

Ayrıca Sözleşme uyarınca, TTKOM’un bağımsız denetimden geçmiş 2021 yılı konsolide mali tabloları esas 

alınarak TTKOM Genel Kurulu tarafından dağıtımına bugün karar verilen kar payı tutarından LYY’nin devrini 

gerçekleştirdiği %55 oranındaki hisseye karşılık gelen tutar LYY’ye ödenecektir.  

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

 
Sale of Türk Telekomünikasyon A.Ş. shares 

 

Re: Public Disclosure dated 10 March 2022 

 

With the referenced public disclosure, it was announced that a share purchase agreement (“Agreement”) was signed 

on 10 March 2022 with Turkish Wealth Fund (TVF) for the sale of Türk Telekomünikasyon A.Ş.'s (“TTKOM”) 

192,500,000,000 Group A registered shares which represent 55% of TTKOM's share capital and which are held by 

LYY Telekomünikasyon A.Ş (“LYY”). 

 

In this context, the sale and transfer, to TVF, of 192,500,000,000 Group A registered shares which represent 55% 

of TTKOM’s share capital and which are held by LYY, for a purchase price of USD 1,650,000,000 (one billion six 

hundred fifty thousand million USD) was  completed on 31 March 2022. 

 

In addition, pursuant to the Agreement, LYY will be paid an amount corresponding to 55% of the shares, which 

were transferred by LYY, out of the dividend amount that was resolved, by the TTKOM General Assembly today, 

to be distributed based on the independently audited 2021 consolidated financial statements. 

 
*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   


