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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:       25.01.2022 

Konu:        Borçlanma Aracı İhraç Limiti Başvurusu hk 

 

 

 

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığı'na 

34467 Emirgan, İSTANBUL    

 

 

Açıklanacak Özel Durum:   

Bankamız, uygun piyasa koşullarının oluşması durumunda halka arz edilmeksizin, yurtdışında bir veya birden 

fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde ve ihraç tarihlerindeki piyasa koşullarına göre 

belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, toplamda 6.000.000.000 ABD Doları veya muadili 

yabancı para tutarı veya Türk Lirası tutarına kadar tahvil veya benzeri türden borçlanma aracı ihracı için karar 

alınmış olup bu hususla ilgili olarak 19 Ocak 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurmuştur. Konuyla 

ilgili olarak 24.01.2022 tarihli yazı ile BDDK onayı alınmıştır. Bilgilerinize sunarız. 

 

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

 

Announcement regarding borrowing instruments issuances limit 

Our Bank, subject to market conditions, to arrange and sign the agreements and all other documents related to 

the bond or other borrowing instruments issuance transactions up to US$6,000,000,000 in total or equivalent in 

TL or in any other foreign currency, with different series and maturities and fixed and/or floating interest rates 

to be determined at the time of issuance in accordance with market conditions, to be sold outside Turkey in one 

or more issuances without public offering, including the selling and registration of the bond or other borrowing 

instruments to foreign stock exchanges. An application was made to the Capital Markets Board on 19 January 

2022 in this regard. BRSA approval was received with the letter dated 24.01.2022 on the subject. 

 

*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  

 

 

 


