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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:       11.02.2022 

Konu:        Borçlanma Araçları Onayı – BDDK onay 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na 

34467 Emirgan, İSTANBUL    

 

 

Açıklanacak Özel Durum:   

Yetkili Organ Karar Tarihi  04.11.2021 

İhraç Tavanı Tutarı  7.000.000.000  

Para Birimi  TRY  

İhraç Tavanı Kıymet Türü  Borçlanma Aracı –Sermaye Benzeri 

Satış Türü  Nitelikli Yatırımcıya Satış 

Yurt İçi / Yurt Dışı  Yurt İçi  

 

04 Kasım 2021  tarihindeki Bankamız Yönetim Kurulu kararına istinaden Bankacılık Düzenleme ve denetleme 

Kurumu’na yaptığımız sermaye benzeri borçlanma aracı onay başvurusu sonucunda , Bankacılık Düzenleme ve 

denetleme Kurumu tarafından, E-20008792-101.02.01[42]-41582 sayılı onay yazısı ile, “nihai borçlanma aracı 

metninin ihraç tarihini izleyen beş iş günü içinde Kurumumuza ibrazı ve Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde yer 

alan esaslara dikkat edilmesi ile taslak borçlanma aracı metni hükümleriyle nihai borçlanma aracı metni 

hükümleri arasında farklılık bulunması durumunda söz konusu farklılıkların borçlanma aracının katkı sermaye 

hesaplanmasına dahil edilecek borçlanma aracı niteliğini ortadan kaldırmadığına ilişkin Bankanız Yönetim 

Kurulunun yazılı beyanının Kurumumuza ibrazı kaydıyla, 7 milyar TL tutarına kadar borçlanma aracı ihracı 

yoluyla sağlanacak kaynakların nakden Bankanız kayıtlarına intikal tarihi itibariyle katkı sermaye 

hesaplamalarına dâhil edilmesi uygun görülmüştür.” şeklinde onay verilmiştir. Bilgilerinize sunarız. 

 

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

 

Declaration of issuance approval -  CMB Bulletin 

Authorized Member Decision Date  04.11.2021 

Issue Limit  7,000,000,000  

Currency Unit  TRY  



 

  

Issue Limit Security Type  Debt Securities- Tier 2 Notes 

Sale Type  Sale To Qualified Investor 

Domestic / Oversea  Domestic  

 

As a result of our application to the Banking Regulation and Supervision Agency pursuant to our Board of 

Directors’ resolution dated November 04,2021, with the letter of approval numbered E-20008792-101.02.01 

[42] -41582 by the Banking Regulation and Supervision Agency, " The submission of the text of the final terms 

and conditions to our Institution within five working days following the date of issue, and in case of a difference 

between the provisions of the draft terms and conditions text and the provisions of the final terms and conditions 

text, provided that the written statement of your Bank's Board of Directors is submitted to our Institution, stating 

that these differences do not eliminate the debt instrument qualification to be included in the contribution capital 

calculation, it has been deemed appropriate to include the funds with the issuance of debt instruments up to 7 

billion TL in the Tier-2 capital calculations as of the date of transfer to your Bank records.”  

The approval is given as above. 
 

*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  

 


