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İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 

                             

Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı  :  T.GARANTİ BANKASI A.Ş.  

Adresi     :  Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2                            

                                         34340 Beşiktaş/İSTANBUL 

Telefon ve Fax No   :  (0212) 318 18 18 - (0212) 318 18 88 

Ortaklığın yatırımcı/pay sahipleri ile 

ilişkiler biriminin telefon ve faks no su  :  (0212) 318 19 45/57 - (0212) 216 64 22 

Tarih         :  30.05.2016 

Konu                                                                :  Daha önce özel durum açıklaması yoluyla kamuya   

                                                                     duyurulan ve henüz sonuçlanmamış hususlar hakkında 
İlgi        :  18.08.2015/30.09.2015/30.11.2015/29.01.2016/29.03.2016  

          tarihli açıklamalarımız.                                              

                                                          Borsa İstanbul A.Ş Başkanlığına  

                                                              34467 Emirgan / İSTANBUL                                                      

Açıklanacak Özel Durum : 

 

SPK'nın Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.üncü maddesinin 7nci fıkrası gereği 

bilgilendirme amacıyla yapılan açıklamadır. 

İlgide kayıtlı  özel  durum açıklamalarımızla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  tarafından 

Bankamıza idari para cezası verildiği, idari para cezasının  Bankamız tarafından ödendiği ve   

Bankamız aleyhine verilen idari para cezasının iptali için, süresi içinde Bankamızca dava açılmış 

olduğu belirtilmişti. 

Söz konusu dava başvurusuna ilişkin süreç halen devam etmekte olup, gelişmeler olması halinde 

kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

Bilgilerinize arz ederiz. 
 

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

Reference: Public disclosures of Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (Garanti) dated 18.08.2015, 

30.09.2015, 30.11.2015, 29.01.2016 and 29.03.2016 

 

With the public disclosures referenced above, it was announced that the Ministry of Customs and 

Trade has imposed an administrative fine on our Bank, our Bank has paid such fine and filed a 

lawsuit for cancellation of the administrative fine in due time. 

 

The lawsuit process is still ongoing and further developments will be disclosed to the public.   

 
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                   

Birim Müdürü   Genel Müdür Yardımcısı  

30.05.2016 Saat:  30.05.2016 Saat: 


