
TARİH: 24/02/2000  
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU: 

TEBNK Borsa Yönetim Kurulu'nun 24.02.2000 tarihli toplantýsýnda, Türk Ekonomi Bankasý A.Þ.’nin halka arz 
edilen 4.900.000.000.000,-TL nominal deðerli hisse senetlerinin, halka arz fiyatý olan 8.400,-TL baz 
alýnarak, “TEBNK” kodu ile, 28.02.2000 tarihinden itibaren Borsamýz Ulusal Pazarý’nda iþlem görmeye 
baþlamasýna karar verilmiþtir. 
Konuya iliþkin ayrýntýlý bilgiler ve hisse senetlerinin Borsa dýþýnda halka arzýna ait izahname Ek’te 
yayýmlanmaktadýr. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:24/02/2000 
 
HABER:  

TEBNK TEB Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 24.02.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamız hisse senetlerinin halka arzı sırasında yurtdışında yerleşik yatırımcılara tahsisli olarak satılan 
hisse senetlerinin 3.119.100.000.000,-TL nominal değerli kısmını temsilen Bank of New York ile 24 Şubat 
2000 tarihinde imzalanan “Depositary Agreement” kapsamında 3.119.100 adet Global Depositary Receipts 
(GDR) çıkartılmıştır. 1 GDR, beheri 500,-TL nominal değerde 2.000 adet hisse senedini temsil etmektedir. 
Londra Borsası’ndan kotasyon için gerekli izinler alınmış olup, sözkonusu GDR’lar 25 Şubat 2000 
tarihinden itibaren SEAQ International’da 144A ve Regulation S uygulamalarına göre işlem görmeye 
başlayacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/02/2000 
 
HABER:  

TEBNK TEB Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile ilgili olarak TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 24.02.2000 tarihli 
yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Satışa sunulan Türk Ekonomi Bankası A.Ş. hisselerinin % 38.11’i “Nomura International plc” adlı kuruma, 
% 43.28’i “Robert Flemings & Co. Limited” adlı kuruma satılmıştır. Aracı kurum olarak, Londra’da faaliyet 
gösteren şirketler hisse senetlerini müşteri namına almıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/02/2000 
 
HABER:  

TEBNK TEB Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile ilgili olarak TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin 24.02.2000 tarihli 
yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 21-22 Şubat 2000 tarihlerinde yapılan halka arz sonuçlarına ilişkin olarak 
satış sonuçları ve satışa sunulan hisse senetlerinin % 5’den fazlasını alan kişi ve kurumlar ile bu kişilerin 
satın aldıkları tutarlar 23 Şubat 2000 tarihli yazımızla tarafınıza  iletilmiş bulunmaktadır. 
Halka arz işleminde satışa sunulan hisse senetlerinin % 5’den fazlasını, müşterileri hesabına satın aldıkları 
bildirilen ve hisse senetlerinin yurtdışında satışı için oluşturulan konsorsiyumun liderliğini üstlenen Nomura 
International Plc. ve Robert Flemings & Co. Limited Şirketleri, hisse senetlerini 88 adet yabancı kurumsal 
fon yönetim şirketi adına almıştır” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:25/02/2000 
 
HABER:  

TEBNK TEB Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 10.02.2000 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında 1999 
yılı içinde elde edilen karın dağıtılmayarak, yedek akçelere aktarılmasının Genel Kurul’a teklif edilmesine 
karar verildiği bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARÝH: 07/03/2000  
 
HABER: 

TEBNK TEB Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'den 07.03.2000 tarihinde gelen yazı aşağıya çıkarılmıştır. 
 
" Faaliyet Dönemi Bağımsız Denetimden Net Dönem Karı Amortisman Gid. ile İtfa



  Geçti/Geçmedi (Milyon TL) Tükenme Payları (Milyon TL)
 
01.01.1998-30.06.1998 Geçmedi 5.520.408 241.763 
01.01.1999-31.03.1999 Geçmedi 4.557.033 220.781 
01.01.1999-30.06.1999  Geçmedi 8.539.500 430.499
 " 
 
Sözkonusu bilgiler İMKB tarafından hesaplanan değerleme oranlarında kullanılmak üzere talep edilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARÝH: 10/03/2000  
 
HABER: 

TEBNK TEB Türk Ekonomi Bankasý A.Þ.’nin 1999 yýlý Olaðan Genel Kurul toplantýsýnýn 27.03.2000 Pazartesi 
günü saat 10:00’da Lütfi Kýrdar Kongre ve Sergi Sarayý, Harbiye, Ýstanbul adresinde yapýlacaðý 
bildirilmiþtir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARÝH: 15/03/2000  
 
BORSA BAÞKANLIÐI DUYURUSU: 

TEBNK TEB Türk Ekonomi Bankasý A.Þ. hisse senetleri “ÝMKB Hisse Senetleri Endeksleri Temel Kurallarý” 
nýn 5.4. maddesi gereðince, 20.03.2000 tarihinden itibaren ÝMKB Ulusal-Tüm, ÝMKB Ulusal-Mali ve 
Banka endeksleri kapsamýna dahil edilecektir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARÝH: 28/03/2000  
 
HABER: 

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 27.03.2000 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 1999 
yılı karından kar payı dağıtılmamasına karar verildiği, Yönetim Kurulu’nun 10 olan üye sayısının 9’a 
indirilerek görevde bulunan üyelerden Hasan Tengiz dışındaki üyelerin yeniden seçildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARÝH: 28/03/2000  
 
HABER: 

TEBNK Türk Ekonomi Bankasý A.Þ.’nin 28.03.2000 tarihli yazýsý aþaðýya çýkarýlmýþtýr. 
“Þirketimizin 27 Mart 2000 günü yapýlan olaðan genel kurul toplantýsýnda; baðýmsýz denetim kuruluþu 
olan Aktif  Analiz Serbest Muhasebecilik Mali Müþavirlik A.Þ.'nin yeniden görevlendirilmesine karar 
verilmiþtir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARÝH: 05/04/2000 
 
HABER: 

TEBNK Türk Ekonomi Bankasý A.Þ.’nin 05.04.2000 tarihli yazýsý aþaðýya çýkarýlmýþtýr. 
“Konu: Sermaye Piyasasý Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayýlý Tebliði uyarýnca yapýlan açýklamadýr. 
Bankamýzýn 5 Nisan 2000 tarihli yönetim kurulu toplantýsýnda; 1999 yýlýnda proje ve elektronik ticaret 
uygulamalarýný geliþtirme konusunda faaliyetlerine baþlayan, TEB Ýletiþim ve Yayýncýlýk A.Þ. 
(Þirket)’nin sermayesini 500 Milyar TL’ndan 700 Milyar TL’na yükseltmek amacýyla yapacaðý sermaye 
artýrýmýnda, Þirket ortaklarýnca kullanýlmayacaðý bildirilen rüçhan haklarýnýn Bankamýzca 
kullanýlmasýna, dolayýsýyla Þirkete sermayesinin %29’u oranýnda (200 Milyar TL’lýk) iþtirakte 
bulunulmasýna karar verilmiþtir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARÝH: 07/04/2000  
 
HABER: 



TEBNK T. Ekonomi Bankası A.Ş. ortaklarından Nuran Yenidoğan’ın 06.04.2000 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasasý Kurulu’nun Seri: VIII, No: 20 sayýlý Tebliði uyarýnca yapýlan açýklamadýr. 
Portföyümde bulunan Türk Ekonomi Bankasý A.Þ.’nin 4.399.999.000,-TL nominal deðerdeki hisse 
senetlerini, ÝMKB Ulusal Pazarý’nda satmayý planlýyorum.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARÝH: 07/04/2000  
 
HABER: 

TEBNK T. Ekonomi Bankası A.Ş. ortaklarından Ayşen Yengin’in 06.04.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasasý Kurulu’nun Seri: VIII, No: 20 sayýlý Tebliði uyarýnca yapýlan açýklamadýr. 
Portföyümde bulunan Türk Ekonomi Bankasý A.Þ.’nin 7.919.999.000,-TL nominal deðerdeki hisse 
senetlerini, ÝMKB Ulusal Pazarý’nda satmayý planlýyorum.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARÝH: 10/04/2000  
 
HABER: 

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 10.04.2000 tarihinde Marmara Kurumsal Şubesi Bursa ve Güney Anadolu 
Kurumsal Şubesi Adana şubelerinin operasyonel olarak faaliyete geçtiğini bildirmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARÝH: 24/04/2000  
 
HABER: 

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 24.04.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Bankamız Bahreyn’de off-shore şube açmak üzere 24.04.2000 tarihinde T.C. Başbakanlık Hazine 
Müsteşarlığı’na izin talebinde bulunmuştur.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARÝH: 04/05/2000  
 
HABER: 

TEBNK T. Ekonomi Bankasý A.Þ.’nin 04.05.2000 tarihli yazýsý aþaðýya çýkarýlmýþtýr. 
“Emre Yalçınkaya, Bankamız Ticari Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcılığına atanmıştır.” 

 
 
TARÝH: 08/05/2000  
 
HABER: 

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 08.05.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, kayıtlı sermaye 
tavanının 27.500 milyar TL’den 100 trilyon TL’ye yükseltilmesine ve buna ilişkin olarak ana sözleşmenin 5. 
maddesi ile 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili hükümlerine intibak 
ettirilmesi için 3, 4, 8, 9, 14, 17, 22, 26, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 53, 55, 56, 61. 
maddelerinin tadiline karar verildiği bildirilmiştir. Ana sözleşmenin sözkonusu maddelerinin eski ve yeni 
şekli ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:22/05/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 22.05.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“22.05.2000 tarihinde operasyonel olarak faaliyete geçen şubemize ait bilgiler aşağıda tarafınıza 
sunulmaktadır. 
Yeşilköy Şubesi  
Adres : Şevketiye Mah. İstasyon Cad. No: 21 34800, Yeşilköy/İstanbul 
Tel : (0212) 662 45 99 
Faks : (0212) 662 46 01” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:23/05/2000 



 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 23.05.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızca, Uluslararası Bankalardan oluşan gruba USD 50.000.000’lık 1 yıl vadeli sendikasyon kredisi 
temini için yetki verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/06/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 26.06.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, ana sözleşmenin 
kayıtlı sermaye tavanının 27.500 milyar TL’den 100 trilyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin 5. maddesi ile 
4389 sayılı Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili hükümlerine intibak ettirilmesi için 3, 4, 
8, 9, 14, 17, 22, 26, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 53, 55, 56, 61. maddelerinin tadili 
konularının görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nın 14.07.2000 Cuma günü saat 10:00’da 
Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, Harbiye, İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği 
bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:27/06/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 14.07.2000 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul 
Toplantısı’nda (26.06.2000 tarihli Günlük Bülten’de yayınlanmıştır) görüşülecek olan ana sözleşme 
maddelerinin eski ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca onaylanmış yeni şekli ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:28/06/2000 
 
HABER:  

TEBNK TEB Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 28.06.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamız, 26 Haziran 2000 tarihinde 80.000.000,-USD’lık bir sendikasyon kredisi anlaşmasını 
imzalamıştır. 
50.000.000,-USD seviyesinde başlatılan sendikasyon çalışması, piyasalardan gelen talep üzerine 
80.000.000,-USD seviyesini aşmış, miktar Banka tarafından 80.000.000,-USD seviyesinde sabitlenmiştir. 
Sendikasyon kredisi ile ilgili detaylar: 
Borçlu: Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
Miktar: 80.000.000,-USD 
Amaç: Bankanın müşterilerine ticari finansman sağlaması 
Sendikasyon Kredisini Düzenleyen Bankalar: ALPHA Bank AE; Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG; 
Commerzbank Aktiengesellschart; Standard Bank London Limited; The Arab Investment Co ASS; 
Westdeutsche Landsbank Girozentrale (London). 
Vade: 364 gün. 
Sendikasyona Katılan Bankalar: Gulf International Bank BSC; National Bank of Kuwait (Int’I) PLC; 
American Express Bank GmbH; Bank of Kuwait & the Middle East KSC; National Bank Egypt Int’l Ltd; 
Royal Bank of Canada; Fortis Bank; Landesbank Baden-Wurttemberg; Zucher Kantonalbank; Banca 
Intesa (France) SA; Banca Monte dei Paschi di Siena SpA; Banca Nazionle dell’ Agricoltura; Banca 
Toscana (Monte del Paschi di Siena); Banque Misr (Paris); BG Bank A/S; Emirates Bank International 
PISC; Natexis Banque; UBAE Arab Italian Bank SpA. 
TEB, 1927 yılında Kocaeli Halk Bankası adı altında kurulmuştur. 1981’den beri Çolakoğlu Grubunda 
bulunan bankanın hisselerinin % 80’i bu gruba aittir. Genel müdürlüğü İstanbul’da bulunan bankanın 51 
şubesi bulunmaktadır. TEB Finansal Şirketler Grubunun toplam aktifleri 1.615 milyon USD ve toplam 
özkaynakları 106 milyon USD’dir. Finansal Grubun 1999 yılı, vergi sonrası karı 50 milyon USD’dir. 
Sözkonusu sendikasyon kredisine ilişkin olarak aşağıdaki ilgililerden ek bilgi alınabilir: 
Standard Bank London: Peter Kennedy, Tel: 44-20-7815 4231; 
Wet LB: David Testa, Tel: 44-20-7744 7939; 
Commerzbank: Claudia Abholte, Tel: 49-69-1362-3841; 
Hypo Vereinsbank: Christian Eberi, Tel: 49-89-37829542” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:30/06/2000 
 
HABER:  



TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 30.06.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Suadiye Şubemizin 3 Temmuz 2000 tarihinden itibaren aşağıdaki yeni adresinde faaliyetini sürdüreceğini 
bilgilerinize sunarız. 
Adres: Bağdat Cad. German Apt. No: 456 Suadiye/İstanbul 
Tel: 0.216.385 58 40 
Faks: 0.216.385 55 86” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:10/07/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 10.07.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin 10.07.2000 tarihli yönetim kurulu toplantısında İkitelli Şubesi’nin açılışına karar verilerek, 
T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na izin talebinde bulunulmuştur.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:14/07/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 14.07.2000 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda, 
ana sözleşmenin kayıtlı sermaye tavanının 27.500 milyar TL’den 100 trilyon TL’ye yükseltilmesine ilişkin 
5. maddesi ile 3, 4, 8, 9, 14, 17, 22, 26, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 52, 53, 55, 56, 61. 
maddelerinin Sermaye Piyasası Kurulu, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve T. C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığından alınan izinlere uygun olarak tadiline karar verildiği bildirilmiştir. Sözkonusu ana sözleşme 
maddelerinin eski ve Kurul’ca onaylanmış yeni şekillleri 27.06.2000 tarihli Günlük Bülten ekinde 
yayınlanmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:14/07/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 14.07.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızın 27 Mart 2000 günü olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiş 
bulunan 
Atıf Mehmet Özdeniz Yönetim Kurulu Başkanlığımıza muhatap 14 Temmuz 2000 tarihli dilekçesi ile 
emekliliğini istemiş olduğundan bahisle aynı tarihten geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeliğimizden 
istifa ettiğini bildirmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:17/07/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 17.07.2000 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, çıkarılmış sermayenin 
17.590.712.096.839 TL emisyon primlerinden, 13.034.287.903.161 TL olağanüstü yedek akçelerden 
karşılanmak suretiyle toplam 30.625 milyar TL (%125) bedelsiz artırılarak 24.500 milyar TL’den 55.125 
milyar TL’ye yükseltilmesine karar verildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:02/08/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ortaklarından Hüseyin Kolaylı, sahip olduğu 12.600.084.062,-TL nominal 
değerli hisse senetlerini satmak istediğin bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:09/08/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 09.08.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Bankamız kayıtlı sermaye tavanının 27.500 milyar TL’den 100 trilyon TL’ye çıkartılması ve Şirketimiz ana 
sözleşmesinin 4389 sayılı Bankalar Kanunu ile Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri 
hükümlerine intibak ettirilebilmesi için bazı maddelerinin değiştirilmesi ile ilgili işlemler tamamlanmış olup, 
kayıtlı sermaye tavanı artırımı ve madde değişiklikleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 20.07.2000 tarih 
ve 5092 sayılı nüshasında neşredilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  



 
TARİH:11/08/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 30.625 milyar TL (%125) bedelsiz artırılarak 
24.500 milyar TL’den 55.125 milyar TL’ye yükseltilmesine ilişkin hisse senetlerinin 1 nolu yeni pay alma 
kuponu karşılığında 18.08.2000-25.08.2000 tarihleri arasında Genel Müdürlük Hisse Senedi ve Ortaklar 
birimi ile tüm şubelerinde dağıtılacağı bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:17/08/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’in 17.08.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmış olup, 30.06.2000 tarihli 
Konsolide Mali Tablolara ilişkin Bağımsız Denetim Raporu ekte yayınlanmaktadır. 
“Konu: Özel Durum Açıklaması 
30 Haziran 2000 tarihinde sona eren altı aylık döneme ilişkin konsolide bilanço, kar zarar tabloları ve 
dipnotlarını ilişikte sunuyoruz. Gerekli imzaların tamamlanmasının müteakip mali tabloların imzalı 
kopyaları 18 Ağustos 2000 tarihinde Dairenize takdim edilecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:18/08/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 18.08.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmış olup, 30.06.2000 tarihli 
Konsolide Mali Tablolara ilişkin imzaları tamamlanmış Bağımsız Denetim Raporu ekte tekrar 
yayınlanmaktadır. 
“Konu: 17.08.2000 tarihli özel durum açıklamasına ilişkin yazımız. 
İlgi yazımız gereği imzaları tamamlanmış olan Bankamız 30.06.2000 dönemi konsolide bilanço, kar zarar 
tabloları ve dipnotları ilişikte tarafınıza sunulmaktadır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:21/08/2000 
 
HABER:  

TEBNK T. Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 21.08.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin 21.08.2000 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde TEB 
Bank Offshore Limited adı altında bir banka kurulması için prensip kararı alınmış olup, Bankalar Kanunu 
gereği resmi mercilere başvuruda bulunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
TARÝH: 23/08/2000 
 
TAKASBANK A.Þ. DUYURUSU:  
 

TEBNK TÜRK EKONOMÝ BANKASI A.Þ.’nin 18/08/2000 tarihinde baþlayan %125 oranýnda bedelsiz sermaye 
artýrým iþleminde, bedelsiz artýrým karþýlýðý olan hisse senetleri 22/08/2000 tarihinde ilgili üye hesaplarýna 
alacak kaydedilmiþtir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:29/08/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 29.08.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin 29.08.2000 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında İmes Sanayi Sitesi’nde bir şube açılmasına ve 
bu hususun T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na bildirimine karar verilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:01/09/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin çıkarılmış sermayesinin 24.500 milyar TL’den 55.125 milyar TL’ye yükse
ilişkin sermaye artırım işleminin 10.08.2000 tarihinde ticaret siciline tescil edilerek, 15.08.2000 tarih ve 51
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 



TARİH:07/09/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ortaklarından Hüseyin Kolaylı sahip olduğu 15. tertip 2.000.000.062,-TL 
nominal değerli hisse senetlerini satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:12/09/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 12.09.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
08.09.2000 tarihinde operasyonel olarak faaliyete geçen İkitelli şubemize ait bilgiler aşağıda tarafınıza 
sunulmaktadır.  
Adres: Turgut Özal Cad. No:103/B 34350 Küçükçekmece/İST. 
Tel: (0212) 549 17 05 
Faks No: (0212) 549 16 43 “      

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:06/10/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 06.10.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
06.10.2000 tarihli yönetim kurulu toplantısında Hollanda’da Bankamızın %100 oranında iştiraki olarak 
faaliyet gösteren “The Economy Bank N.V.”nin ödenmiş sermayesinin NLG 5.478.000.- ilave ile NLG 
46.278.000.-‘e yükseltilmesine ve sermaye transfer işleminin 06 Ekim 2000 tarihinde yapılmasına oy birliği 
ile karar verildi. Bu bağlamda iştiak oranında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:09/10/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 09.10.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bakırköy Şubemizin 9 Ekim 2000 tarihinden itibaren aşağıdaki yeni adresinde faaliyetini sürdüreceğini 
bilgilerinize sunarız. 
Bakırköy Şubesi: 
Adres : İncirli Cad. No: 77/B Bakırköy, 34510 İstanbul 
Tel : 0212 543 66 36 
Faks : 0212 543 74 24 ” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:30/10/2000 
 
HABER:  

TEBNK T. Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 30.10.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 
açıklamadır. 
Basında ve kamuoyunda Citibank'ın Türk Ekonomi Bankası'na (TEB) talip olduğu yolunda bazı 
haberlerin yazılması ve söylenmesi üzerine SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına 
ilişkin, Seri: VIII, No: 20 sayılı Tebliğinin 5. Maddesi uyarınca aşağıdaki açıklamanın yapılması 
gereği duyulmuştur. 
Türk Ekonomi Bankası son iki yıldır TEB fonlarının pazarlanması ve satılması konusunda 
Citibank ile yakın çalışma içindedir. Bu sürecin devamı olarak, işbirliğinin geliştirilmesi 
çerçevesinde Citibank ile muhtemel bir ortaklığın görüşmeleri sürdürülmektedir.  
Bu bağlamda; 
a) Muhtemel ortaklığın mali ve hukuki boyutları uzmanlar nezdinde görüşülmeye devam 
edilmekte olup şu ana kadar ortaklığa ilişkin olarak gizlilik taahhüdü (letter of confidentiality) 
dışında taraflarca herhangi bir belge imzalanmamıştır. 
b) Müzakerelerin sonuçlandırılması herhangi bir takvime bağlanmamıştır. 
c) Bu konuda henüz herhangi bir resmi merciye başvuru gerekliliği doğmamıştır. 
Bundan sonraki gelişmeler SPK mevzuatı çerçevesinde yetkili mercilere ve kamuoyuna 
duyurulacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 



TARİH:30/10/2000 
 
HABER:  

TEBNK T. Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 30.10.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 
açıklamadır. 
İlgi: Bankamızın 28 Ekim 2000 tarihli özel durum açıklaması. 
İlgi yazımız konusunda, Citibank ile 18 Eylül 2000 tarihinde imzalanan bir gizlilik taahhüdü 
çerçevesinde görüşmelere başlanmış olup, sözkonusu görüşmelerin Seri: VIII, No: 20 sayılı 
özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin Tebliğ'de belirtilen özel durumların ortaya 
çıkması sonucunu doğurup doğurmayacağı henüz belli değildir, böyle bir durumun doğması 
halinde yetkili mercilere gerekli bildirimler yapılacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:03/11/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 03.11.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Antalya Şubemizin 6 Kasım 2000 tarihinden itibaren aşağıdaki yeni adresinde faaliyetini sürdüreceğini 
bilgilerinize sunarız. 
Antalya Şubesi 
Adres : Tahılpazarı Mah. Adnan Menderes Bulvarı Gazi Han No: 19/2-3 07040-Antalya 
Tel : (0242) 248 48 01 
Faks : (0242) 248 06 69 “ 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:06/11/2000 
 
HABER:  

TEBNK T. Ekonomi Bankası A.Ş. ’nin 06.11.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“5 Kasım 2000 tarihli Finansal Forum gazetesinde yer alan bir haberde “Toprakbank” yerine sehven 
Bankamızın ismine yer verilmiştir. 
İlgili gazeteden 6 Kasım 2000 tarihinde aldığımız, İstihbarat Müdürü Tufan Karaağaç imzalı mektupta 
aynen aşağıdadır. 
İMKB’nin 3 Kasım 2000 tarihli bülteninde yer alan açıklamalarda TPBNK kodunun yanlış okunmasından 
dolayı, sözkonusu haberde Toprakbank yerine TEB yazılmıştır. Haber yeniden düzeltilerek 7 Kasım 2000 
tarihinde doğru olarak yazılacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:10/11/2000 
 
HABER:  

TEBNK T. Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 10.11.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“İlgi: Bankamızın 28 Ekim 2000 tarih, 8680 sayılı özel durum açıklaması. 
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
28 Ekim 2000 tarih ve 8680 sayılı açıklamamızda sözü edilen ve Bankamız ile Citibank arasındaki 
işbirliğini geliştirmeye ve muhtemel bir ortaklığa yönelik müzakereler çerçevesinde taraflar yalnızca 
birbirleriyle müzakerede bulunma taahhüdünü içeren bir münhasıran müzakere mektubunu teati 
etmişlerdir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:15/11/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 15.11.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızın Özel Bankacılık aktivitelerinden sorumlu genel müdür yardımcısı Alparslan Karagülle 
31.10.2000 tarihinde bu görevinden ayrılarak, 01.11.2000 tarihinden itibaren yönetim kurulumuzda 
münhal bulunan üyeliğe atanmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:15/11/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 15.11.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 



“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızda Kredi Tahsis, Risk İzleme ve Kontrol Grubu Başkanlığı görevini sürdüren genel müdür 
yardımcısı Yusuf Gezgör 31.10.2000 tarihi itibariyle emekli olarak bu görevinden ayrılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:11/12/2000 
 
HABER:  

TEBNK T. Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 11.12.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
08.12.2000 tarihinde operasyonel olarak faaliyete geçen İmes Sanayi Sitesi şubemize ait bilgiler aşağıda 
tarafınıza sunulmaktadır. 
Adres: İmes Sanayi Sitesi, C Blok 301 Sokak No: 3 Yukarıdudullu, Ümraniye, 81260 İstanbul 
Tel: (0216) 527 12 01 
Faks: (0216) 527 12 10 “ 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:14/12/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 14.12.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Başkanlığınıza Bankamızın halka arzı sırasında göndermiş olduğumuz 30.09.1999 tarihli Mali Tablolarda 
net kar rakamı 12.595 milyar TL iken 30.09.2000 tarihli Karşılaştırmalı Mali tablolarımızda 30.09.1999 yılı 
için net kar rakamı 11.291 milyar TL olarak bildirilmiştir. 
Sözkonusu fark, 30.09.1999 tarihinde hesaplarımız kesinleştikten sonra halka arz sebebiyle yapılan 
Bağımsız Denetim çalışmaları esnasında tesbit edilmiş olup, Bankamızın 1.304 milyar TL fazla Ertelenmiş 
Vergi Karşılığı ayırmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla Başkanlığıza gönderdiğimiz Mali 
Tablolardaki kar rakamımız ilgili düzeltme kaydını içerdiğinden farklılık arz etmektedir. 
31.12.1999 tarihi itibariyle Ertelenmiş Vergi Karşılığı yeniden hesaplandığı için sözkonusu fark 
giderilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:14/12/2000 
 
HABER:  

TEBNK T. Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 14.12.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 14.12.2000 tarihli yönetim kurulu toplantısında, 4389 sayılı Bankalar Kanunu’nun 4491 sayılı 
Kanunla değişik 12. Maddesinin 1. Fıkrasının (a) bendine göre “Bankalar ve sermayelerinin yüzde 
ellisinden fazlasına sahip oldukları iştirakleri, banka sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olan 
ortakların, yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin, genel müdür ve yardımcılarının ayrı ayrı ya da birlikte 
sermayelerinin yüzde yirmibeşinden fazlasına sahip oldukları ortaklıklara iştirak edemezler." hükmünü 
muhtevi bulunmaktadır. 
Aynı Kanun’un Geçici 2/h maddesi hükümleri dairesinde iştirak paylarının 31.12.2000 tarihine kadar bu 
Kanun hükümlerine uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 
Bu bakımdan iştirakimiz olan yukarıda kayıtlı şirketlerde sahibi bulunduğumuz hisselerle ilgili olarak 
aşağıda yazılı kararlar ittihaz olunmuştur. 
1) Ortaklarından bulunduğumuz TEB Factoring A.Ş.’nde TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin sahibi bulunduğu ve 
şirket sermayesinin % 45.80’ine tekabül eden hisselerden nama yazılı beheri 1.000,-TL nominal değerde 
665.600.000 adette cem’an 665.600.000.000,-TL değerindeki % 20.80’lik sermaye kısmına ait payın devir 
alınmasına prensip olarak karar verilmesine ve gerekli izin için T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na 
başvuruda bulunulmasına, devir alma izninin alınmasını müteakip ödeme şekil ve şartlarının müştereken 
tesbit olunmasına, TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ile ödeme konusunda mutabakata varılması halinde anlaşma 
hükümleri dairesinde devir ve ciro beyannamesi ile müşterek talepnamenin tanzim ve imzalanmasına, 
bunu müteakip TEB Factoring A.Ş.’ne pay defterine gerekli kaydın yapılması için başvuruda 
bulunulmasına, 
2) Ortaklarından bulunduğumuz TEB Kıymetli Madenler A.Ş.’nde TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin sahibi 
bulunduğu ve mezkur şirket sermayesinin % 51’ine tekabül eden hisselerden şirket sermayesinin % 
26’sını temsil eden nama yazılı beheri 1.000,-TL nominal değerde 26.000.000 hissede cem’an 
26.000.000.000,-TL’lık kısmının devir alınmasına prensip olarak karar verilmesine ve gerekli izin için T.C. 
Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’na başvuruda bulunulmasına, devir alma izninin alınmasını müteakip 
ödeme şekil ve şartlarının müştereken tesbit olunmasına, TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ile ödeme konusunda 
mutabakata varılması halinde anlaşma hükümleri dairesinde devir ve ciro beyannamesi ile müşterek 
talepnamenin tanzim ve imzalanmasına, bunu müteakip TEB Kıymetli Madenler A.Ş.’ne pay defterine 
gerekli kaydın yapılması için başvuruda bulunulmasına, 
3) Ortaklarından bulunduğumuz TEB Finansal Kiralama A.Ş.’nde TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin sahibi 



bulunduğu ve mezkur şirket sermayesinin % 42.54’üne tekabül eden hisselerden nama yazılı beheri 
1.000,-TL nominal değerde 1.034.571.490 adette cem’an 1.034.571.490.000,-TL değerindeki % 17.54’lük 
sermaye oranını temsil eden kısmının Bankamızca devir alınmasına prensip olarak karar verilmesine, 
TEB Mali Yatırımlar A.Ş. ile yapılacak müzakerelerle hisselerin devir alınma bedelleri ile ödeme şekil ve 
şartlarının tesbit olunmasına, mezkur Şirket ile ödeme konusunda mutabakata varılması halinde anlaşma 
hükümleri dairesinde devir ve ciro beyannamesi ile müşterek talepnamenin tanzim ve imza olunmasına, 
bunu müteakip TEB Finansal Kiralama A.Ş.’ne pay defterine gerekli kaydın yapılması için başvuruda 
bulunulmasına oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:15/12/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 15.12.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Hisselerinin tamamı Bankamıza ait olmak üzere her biri 50.000 USD sermaye ile Cayman Islands’da TEB 
Fundıng Corporation I ve TEB Fundıng Corporatın II ünvanları ile kurulmuş bulunan Şirketlerin tasfiye 
kararı Cayman Islands’da ticaret sicili gazetesinde yayınlanmış olup, üç aylık askı süresini takiben tasfiye 
işlemi tamamlanmış olacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:21/12/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 21.12.2000 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 21 Aralık 2000 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 
1) Ortaklarından bulunduğumuz TEB İletişim ve Yayıncılık A.Ş.’nin sermayesinin nakit karşılığı 

1.500.000.000.000.-TL artırılarak 700.000.000.000.-TL’dan 2.200.000.000.000.-TL’na 
yükseltilmesine 20 Aralık 2000 günlü olağanüstü toplantıda karar verilmiş olmakla artırımdan önceki 
sermayede mevcut paylarımızdan doğan rüçhan hakkımızın tamamının kullanılmasından feragat 
olunmasına, sermaye artırımına iştirak edilmemesine, kullanılmayan rüçhan haklarının mezkur şirket 
yönetim kurulunca talepte bulunan diğer ortaklara veya üçüncü kişilere nominal değerleri üzerinden 
tefrik ve tahsis edilmesine bir itirazımızın bulunmadığı hususunun TEB İletişim ve Yayıncılık A.Ş.’ne 
bildirilmesine; 

2) TEB İletişim ve Yayıncılık A.Ş.’nde sahibi bulunduğumuz beheri 1.000,-TL nominal değerde 
200.000.000 hissede cem’an 200.000.000.000,-TL’lık payımızın beher hisse nominal bin liradan 
hesaplanmak suretiyle ceman 200.000.000.000,-TL’ya TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’ne devir edilmesine, 
devir edilen hisse bedellerinin mezkur Şirket’le yapılan anlaşma çerçevesinde tahsil olunmasına, 
hisselerin devir ve teslimi ve ortaklık pay defterinde gerekli değişikliklerin yapılması için Şirket Genel 
Müdürlüğünün yetkili kılınmasına; 

3) Ortaklarından bulunduğumuz TEB Portföy Yönetimi A.Ş.’nin 20 Aralık 2000 tarihinde yapılan 
olağanüstü genel kurul toplantısında Şirket sermayesinin nakit karşılığı 209.000.000.000,-TL 
artırılarak 401.000.000.000,-TL’dan 610.000.000.000,-TL’ya yükseltilmesine karar verilmiş olması 
dolayısıyla, ortak sıfatıyla haiz bulunduğumuz rüçhan hakkımızın tamamı olan 116.801.000.000,-TL 
için iştirak taahhüdünde bulunularak imzalanmasına ve işbu 116.801.000.000,-TL’nın genel kurul 
toplantısında alınan kararlar dairesinde ödenmesine, iştirak taahhütnamesinin imzalanmasına ve 
taahhüt olunan miktarın ödenmesi konusunda Şirketimiz Genel Müdürlüğü’nün yetkili kılınmasına oy 
birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/12/2000 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 26.12.2000 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
25 Aralık 2000 tarihinde Ostim Şubemiz operasyonel olarak faaliyete geçmiştir.” 
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