
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   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, 2 Eylül 2008 
                   
 
        İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi 
                 
                                                                                                                İSTANBUL                                                  
 
Açıklanacak Özel Durum :  
 
Yönetim Kurulumuzun 2 Eylül 2008 tarih ve 4203/101 sayılı toplantısında;  
 
Bankamızın YTL.1.400.000.000,-’luk kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, yer alan YTL. 755.000.000,-’luk 
çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden karşılanmak suretiyle YTL.345.000.000,- arttırılarak 
YTL.755.000.000,-’dan YTL.1.100.000.000,-’a yükseltilmesi ile ilgili işlemlerin tetkiki neticesinde; nakit 
karşılığı %45,69536 oranında arttırılan YTL.345.000.000,- sermayeyi temsil eden payların 
YTL.343.380.272,12’lik kısmının 27 Haziran 2008 - 11 Temmuz 2008 tarihleri arasındaki rüçhan hakkı 
kullanımı sırasında nominal değerleri üzerinden ortaklarımız tarafından alındığı, rüçhan haklarının 
kullanımından sonra kalan ve 18 Temmuz 2008 – 22 Temmuz 2008 tarihleri arasında İstanbul Menkul Kıymetler 
Borsası’nda halka arz edilen YTL.1.619.727,88’lik payların ise YTL.2.040.857,13 tutarında bedelle satıldığı, bu 
suretle nakden artırılan sermayeyi temsil eden payların tümünün satışının tamamlandığı tespit edilmiş ve 
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 27 Ağustos 2008 tarih ve BDDK.UY1.41.1-11780 sayılı 
yazısı ile onaylamış olduğundan, sermaye artırımının tamamlandığına ilişkin belge alınması için Sermaye 
Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesi ve alınacak tescile mesnet belgenin İstanbul Ticaret Siciline tescil 
ettirilmesi 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, 
 
 
 
 
Mustafa Aşkın DOLAŞTIR  Melis COŞAN BABAN 
Genel Müdür Yardımcısı                Genel Müdür Yardımcısı 



SPECIAL CIRCUMSTANCES DECLARATION FORM 
 
 
Trade name of Company/ 
Name of Shareholders  :  Turk Ekonomi Bankasi A.S. 
 
Address   :  Meclis-i Mebusan Cad. 57, 34427, Findikli-İSTANBUL 
 
Telephone and Fax No.         :   (0212) 251 21 21 - (0212) 249 65 68 
 
Subject: Declaration to be made pursuant to the Communiqué Serial: VIII, No: 39 of the Capital Market 
Board  

                                                                                                             Istanbul, 2 September  2008 
 

 
                         To the Istanbul Stock Exchange Evaluation and Statistic Department  
                                                                                                                 
                                                                                                                         ISTANBUL 
 
Declared Special Circumstance: Following decisions have been taken in our Bank’s Board of Directors 
meeting dated 2 September 2008 and numbered 4203/101 

The procedures regarding the increase of our Bank’s issued capital amounting to YTL.755.000.000, within the 
registered capital ceiling of YTL.1.400.000.000,- from YTL.755.000.000,- to YTL.1.100.000.000,- by 
45,69536%, with an increase of YTL.345.000.000,- in cash, have been reviewed. It has been noted that; during 
the exercise of preemptive rights between 27 June 2008 -11 July 2008, our shareholders have exercised their 
rights for the purchase YTL.343.380.272,12 shares, in their nominal value. After the exercise of preemptive 
rights the remaining shares,  amounting YTL.1.619.727,88, offered to public between 18 July 2008 – 
22 July 2008 at Istanbul Stock Exchange and has been sold for an amount equal to YTL.2.040.857,13. 

Accordingly, as it has been determined that the sale of all shares corresponding to the capital increase in 
cash has been completed and it has been approved by the Banking Regulation and Supervision Authority in 
its letter dated 27 August 2008 and numbered BDDK.UY1.41.1-11780, it has been decided that an 
application shall be made to Capital Markets Board in order to obtain the document regarding completion 
of the capital increase and such document, supporting registration, shall be registered with the Istanbul 
Trade Registry.  

 
We hereby state that the above explanations comply with the provisions of the Communiqué of the Capital 
Market Board, Serial: VIII, No: 39, they fully represent the information which we received on this 
issue/issues, the declared information is compatible with the documents, related books and records of the 
Company, we used all the efforts to gather the information complete and accurate and we are responsible 
for the explanations stated above. 

 

 
Mustafa Aşkın DOLAŞTIR  Melis COŞAN BABAN 
Assistant General Manager                 Assistant General Manager   
 
 


