
 
 
 
 
 
     ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 
 
 
Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı :  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
 
Adresi                                                :  Meclis-i Mebusan Cad. 57, 34427, Fındıklı-İSTANBUL 
 
Telefon ve Faks No.                         :   (0212) 251 21 21  -  (0212) 249 65 68 
 
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 
açıklamadır. 
                                                                                                              İstanbul, 20 Haziran 2007 
                   
        İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi 
                 
                                                                                                                İSTANBUL                                                  
 
 
Açıklanacak Özel Durum : Bankamızın Yönetim Kurulu’nun 20 Haziran 2007 tarih ve 4021/91 
sayılı  Yönetim Kurulu Toplantısı’nda; 
 
Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 19. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, Bankacılık Düzenleme 
ve Denetleme Kurumu tarafından 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”in 7. maddesi ile Türk Parası 
Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’ın 15. maddesi hükümlerine uygun olarak;  
 
1. Bankamızca;  
 
- Vadesiz, 
- Altı ayda bir faiz ödemeli, 
- Tek bir tertip ve seri halinde, nama yazılı olarak ihraç edilecek, 
- Bedeli nakit olarak tamamen tahsil edilmek suretiyle Amerika Birleşik Devletleri’nde 

International Finance Corporation’a tahsisli olarak satılacak, 
 
100.000.000 (YÜZMİLYON) A.B.D.Doları nominal değerde sermaye piyasası aracı niteliğinde 
borçlanma senedi ihraç edilmesine,  
 
2. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin; 
 
- Bankamızın tasfiyesi halinde, sahibine alacak hakkını ikincil sermaye benzeri borçlardan 

sonra tahsil etme yetkisi verecek ve bu tahsil yetkisi teminat, garanti ya da başka bir suretle 
ikincil sermaye benzeri borçların daha önüne alınamayacak,  

- İlgili dönemde ortaklara temettü dağıtılmamasına ve sonraki dönemlerde de dağıtıma konu 
edilmemesine ilişkin karar alınmış olması kaydıyla faiz ödemeleri Bankamız tarafından 
istenildiği zaman iptal edilebilecek, 

- İptal edilmiş faiz ödemesi sonraki dönemlerde nakden ödenmeyecek,  
 
 
 
 



 
 
 
- Dağıtılacak veya ödenecek faiz tutarını ve dağıtım veya ödeme zamanını belirleme yetkisi 

Bankamızda olan,  
- Faiz oranı veya bunların ihraç tarihi itibariyle belirlenmiş hesaplama yöntemi 

değiştirilemeyecek ve faiz ödemeleri temettü dağıtımının yapılabileceği kalemlerden 
karşılanacak,  

- Birden fazla erken itfa opsiyonu içermeyecek ve Bankamız tarafından erken itfası 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun onayına bağlı olacak, 

- Borçlanma senetlerini alan yatırımcının itfa talep hakkı bulunmayacak,  
- Bankamızın doğrudan ya da dolaylı iştirakleri dışındaki kişiler tarafından satın alınacak ve 

Türkiye’de tam mükellefiyet esasına göre vergilendirilen gerçek kişi ve kurumlara 
satılamayacak, 

 
niteliklerde çıkartılmasına ve senede ilişkin tüm niteliklerin yatırımcıya hak, menfaat ve 
yükümlülükleri açısından açık ve anlaşılır bir şekilde borçlanma senedi metni içinde 
duyurulmasına, 
 
3. İhraç edilecek borçlanma senetlerinin Kurul kaydına alnması için Sermaye Piyasası 
Kurulu’na başvuruda bulunulması ve gerekli işlemlerin ifa ve ikmali için Genel Müdürlüğün 
yetkili kılınmasına karar verilmiştir. 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği’nde yer alan esaslara 
uygun olduğunu, bu konuda / konularda 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, 
 
 
 
Levent ÇELEBİOĞLU                      Melis COŞAN BABAN 
Genel Müdür Yardımcısı                   Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve  
              Baş Hukuk Müşaviri 
 


