
 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. HİSSE SATIŞ İLANI 

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonundan: 

SATIŞIN KAPSAMI 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 04.11.2021 tarihli ve 9895 sayılı 

kararıyla faaliyet izni verilen toplam 10.924.923.581 adet hisseden müteşekkil Türk Ticaret 

Bankası AŞ’nin halihazırda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na ait % 98,49567 oranındaki 

10.760.577.346 adet hissesi, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 107 nci maddesi kapsamında 

ihale şartnamesinde (“Şartname”) belirtilen kayıt ve şartlarla satışa çıkarılmıştır. 

MUHAMMEN BEDEL 

Satışa sunulan hisselerin tamamı için muhammen bedel 380.000.000,-TL 

(Üçyüzseksenmilyon Türk Lirası) olarak belirlenmiştir.  

KAPALI ZARFLARIN TESLİMİ 

İsteklilerin “Şartname” satın almaları zorunlu olup, 50.000,-TL (Ellibin Türk Lirası) 

“Şartname” bedelini “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şube Müdürlüğü 

nezdindeki TR79 0001 5001 5800 7294 3682 56 numaralı Türk Lirası hesabına, “Türk Ticaret 

Bankası AŞ Hisseleri Satış İhalesi Şartname Bedeli” açıklaması ile yatırarak dekontu “Satış 

Komisyonu”na teslim etmeleri gerekmektedir.  

“Katılımcı”ların “Şartname”de belirtilen katılım için gerekli belgeleri en geç 20.03.2023 

günü saat 17:00’a kadar “Satış Komisyonu”na elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

TEMİNAT 

İsteklilerin ihaleye katılabilmek için 38.000.000,TL (Otuzsekizmilyon Türk Lirası) 

tutarında nakit teminat yatırmaları gerekmektedir. Nakit teminatın dışında 5411 sayılı Kanunun 3 

üncü maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarından alınmış aynı tutarda kesin ve süresiz teminat 

mektubu da teminat olarak kabul edilecektir. 

İHALE GÜNÜ, SAATİ VE YERİ 

İhale 21.03.2023 günü, saat 10:00’da “Fon”un “Büyükdere Cad. No: 143 

Esentepe/İstanbul” adresindeki “14. Kat Konferans Salonu”nda yapılacaktır. İhale, kapalı zarfla 

verilen mali tekliflerin açılması ile başlayacak olup, katılımcı sayısına bağlı olarak açık artırma ya 

da pazarlık usulüyle devam edecektir.  

KATILIM ŞARTLARI 

İhaleye ancak kendisi ve ortakları 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat 

hükümleri gereği Banka kurucularında aranan nitelikleri haiz anonim şirketler katılabilir. 

Katılımcının iflas, iflasın ertelenmesi, konkordato ya da tasfiye durumunda olmaması 

gerekmektedir. 

Aşağıda belirtilen kişiler, “5411 sayılı Kanun” ve diğer ilgili mevzuat ile düzenlemeler 

gereğince doğrudan ya da dolaylı olarak “İhale Süreci”ne katılamazlar: 

 i.İşbu ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve denetlemekle görevli 

olan kişiler ile bunların eşleri ve ikinci dereceye kadar (ikinci derece dahil) kan ve sıhri 

hısımlarının kontrol gücüne sahip olduğu ya da bunların tek başına veya birlikte yönetim ve 

denetimine sahip oldukları şirketler. 



 

ii.Kendisi ya da nitelikli pay sahibi ortakları, “5411 sayılı Kanun”un 8’inci maddesi ile 

ilgili mevzuat hükümleri uyarınca banka kurucularında aranılan şartları haiz olmayan tüzel kişiler 

ile bu şartları haiz olmayan gerçek kişilerin ortak oldukları ya da yönetim ve denetiminde 

oldukları veya bu kişilerin kontrolü altında olan şirketler.  

 iii.Doğrudan veya dolaylı olarak yönetim, denetim veya kontrolü aynı gruba ait olan 

şirketlerden herhangi biri dışındakiler.  

iv.İlgili Makamlar tarafından “İhale Süreci”ne katılamayacağı bildirilen tüzel kişiler ile bu 

durumdaki gerçek kişilerin ortağı olduğu ya da yönetim ve denetiminde oldukları şirketler.  

v.“Fon” tarafından daha önce yapılan banka satış ihalelerini kazanan, ancak “BDDK”dan 

devre ilişkin gerekli izni alamayan şirketler. 

İNCELEME 

“Şartname” alan “Katılımcı”lar, “Şartname” ekinde yer alan örneğe uygun hazırlanacak 

“Gizlilik Taahhütnamesi”ni imzalamak ve 50.000,-TL (Ellibin Türk Lirası) tutarında “Bilgi 

Odası” kullanım bedelini “Fon”un T. Vakıflar Bankası T.A.O. Esentepe Kurumsal Şube 

Müdürlüğü nezdindeki TR79 0001 5001 5800 7294 3682 56 numaralı Türk Lirası hesabına “Türk 

Ticaret Bankası AŞ Bilgi Odası Kullanım Bedeli” açıklaması ile yatırmak sureti ile dijital 

ortamda hazırlanan bilgileri içeren “Bilgi Odası”ndan yararlanabilirler. “Bilgi Odası” 03.03.2023-

20.03.2023 tarihleri arasında açık tutulacaktır. 

MÜKELLEFİYETLER VE TAAHHÜTLER 

İhaleyi kazanana yüklenecek olan mükellefiyetler ve taahhütler “Şartname”de 

düzenlenmiştir. 

DİĞER HUSUSLAR 

1 - İşbu ihale ilanının Resmi Gazete’de yayımlanması dışında, tüm değişiklikler, ilanlar, 

duyurular ve bildirimler “Fon”un “www.tmsf.org.tr” adresindeki resmi internet sitesinde ilan 

edilmek suretiyle yapılacaktır. 

2- “Fon”un ve “Satış Komisyonu”nun işbu ilanda ve “Şartname”de öngörülen süreleri 

“www.tmsf.org.tr” adresindeki “Fon” resmi internet sitesinde duyurmak suretiyle değiştirme 

hakkı saklıdır. 

3 - “Katılımcı”nın, işbu satış ilanının katılım şartları hükümlerini yerine getirerek ihaleye 

iştirak etmesi, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 

ve ilgili mevzuat açısından yapacağı incelemede kazanılmış hak teşkil etmez. Bu konuda 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun ayrıca inceleme ve değerlendirme yapma 

yetkisi saklıdır. 

6 - İhale ile ilgili diğer hususlar “Şartname”de yer almakta olup ihale ile ilgili her türlü 

bilgi “Satış Komisyonu”ndan alınabilecektir. “Satış Komisyonu”nun adresi ve telefonları aşağıda 

belirtilmiştir. 

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 

TÜRK TİCARET BANKASI A.Ş. HİSSE SATIŞ KOMİSYONU 

Büyükdere Cad. No:143 34394 Esentepe – İstanbul 

Tel :  0 212 340 17 98 

 0 212 340 17 95  

Fax:  0 212 288 53 35 

 2300/1-1 


