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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 21 

Tarih        :  25.07.2014 

                

Konu     :   Hazine finansmanı sağlanmasına ilişkin Genel  

         Müdürlüğe yetki verilmesi hk  

             

                                              İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na  

                                                                                          34467   Emirgan /İSTANBUL        

           

Açıklanacak Özel Durum : 
 

Bankamız Yönetim Kurulu tarafından, Bankamıza 500 milyon ABD Doları’na kadar 5 yıl 

vadeli bir fonlama sağlanması amacıyla, bankacılık işlemlerinden kaynaklanan 

alacaklarımız ile Bankamız menkul kıymet portföyünde bulunan menkul kıymetlerden 

doğan hak ve alacaklarımızın teminat amaçlı devredilmesini içeren hazine finansmanı 

işlemlerinin gerçekleştirilmesine, bu çerçevede düzenlenecek her türlü sözleşme mektup, 

talep, başvuru, görüş alma, bilgilendirme ve sair evrakı tanzim ve teslimi amacıyla Genel 

Müdürlüğün yetkilendirilmesine karar verilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederiz. 

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

In order for T. Garanti Bankası A.Ş. to be granted a funding up to an amount of USD 500 

million for a term of up to five years; the Board of Directors has resolved that the 

treasury financing transaction including the assignment of rights and receivables of our 

Bank by way of security arising from banking activities and securities in our Bank’s 

securities portfolio, be performed and the Head Office be authorized to sign and execute 

any and all agreements, letters, demands, notices, instructions, reports, statements and 

any other documents in relation thereto. 
 

In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish 
version shall prevail. 

 

 



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un 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 ŞENEL                  

Birim Müdürü                 Genel Müdür Yardımcısı 

25.07.2014  Saat:   25.07.2014    Saat:  


