
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   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, 14 Eylül 2007 
                   
 
        İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi 
                 
                                                                                                                İSTANBUL                                                  
 
Açıklanacak Özel Durum :  
 
Bankamızın çıkarılmış sermayesinin YTL.900.000.000,-’luk kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 
YTL.100.000.000,-’den, YTL.240.000.000,-’u diğer sermaye yedeklerinden, YTL.205.000.000,-’u 
olağanüstü yedek akçelerden, YTL.210.000.000,-’u ise nakit olarak karşılanmak suretiyle 
YTL.100.000.000,-’dan YTL.755.000.000,-’a yükseltilmesi sırasında, artırılan sermayeyi 
temsilen çıkartılan payların kayda alındığına ilişkin 14.09.2007 tarih ve 75/939 sayılı Belge 
alınmıştır.  
 
Bu çerçevede Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nde kaydi olarak saklanacak payların satışı ile ilgili 
olarak; 
 
- Mevcut ortaklara Banka sermayesinde sahip oldukları payların %210’u oranındaki rüçhan 
haklarının YTL.1,- nominal değerli bir pay için YTL.1,- ’den olmak üzere 21.09.2007 – 
05.10.2007 tarihleri arasında 15 gün süre ile kullandırılması, 
 
- Payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nde Sermaye Piyasası Mevzuatının kaydi sisteme ilişkin 
düzenlemeleri çerçevesinde kaydi olarak izlenmekte olan veya henüz kaydileştirmeyerek fiziki 
olarak ellerinde bulunduran ortaklarımıza rüçhan haklarının Sermaye Piyasası Kurulu’nca 
onaylanarak ticaret siciline tescil edilecek izahnamede belirtilen esaslar çerçevesinde ve 
izahnamede belirtildiği üzere Bankamızın Merkez Şubesi ve diğer tüm şubeleri ile TEB Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş. merkezinde kullandırılması, 
 
- Rüçhan haklarının kullanılmasından sonra kalan payların 15.10.2007-17.10.2007 tarihleri 
arasında 3 işgünü süreyle TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla İstanbul Menkul 
Kıymetler Borsası’nda, nominal değerinin altında olmamak üzere Borsa’da oluşacak fiyattan 
halka arzedilmesi, 
 
 



 
 
 
 
 
- Rüçhan hakkı kullanımından sonra kalan ve Borsa Birincil Piyasası’nda satışa sunulacak pay 
tutarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I, No: 26 Tebliği’nin 19. maddesinin değişik ikinci 
fıkrasında belirlenen tutarın altında kalması durumunda tasarruf sahipleri sirkülerinin 
yayımlanmaması konusunda Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay alınması, 
 
- İç kaynaklardan sermayeye eklenen kısma karşılık ortaklarımıza mevcut sermayedeki 
paylarının %445’i oranındaki bedelsiz payların dağıtımı işlemine 21.09.2007 tarihinden itibaren 
ve bir süre sınırı olmaksızın, izahnamede ilan edilecek başvuru yerlerinde gerçekleştirilmesi, 
 
kararlaştırılmıştır. 
 
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  Baş Hukuk Müşaviri ve 

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri 
 


