
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 
 
 
Ortakligin Unvani/Ortaklarin Adi :  Türk Ekonomi Bankasi A.S. 
 
Adresi                                                :  Meclis-i Mebusan Cad. 57, 34427, Findikli-ISTANBUL 
 
Telefon ve Faks No.                         :   (0212) 251 21 21  -  (0212) 249 65 68 
 
Konu : Sermaye Piyasasi Kurulu’nun Seri: VIII, No: 39 sayili Tebligi uyarinca yapilan açiklamadir. 
 
                                                                                                              Istanbul, 31 Ekim 2007 
                   
 
        Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Degerleme ve Istatistik Dairesi 
                 
                                                                                                                ISTANBUL                                                  
 
Açiklanacak Özel Durum :  
 
Yönetim Kurulumuzun 31 Ekim 2007 tarih ve 4070/140 sayili toplantisinda;  
 
Bankamizin çikarilmis sermayesinin YTL.900.000.000,-’luk kayitli sermaye tavani içerisinde, 
YTL.240.000.000,-’u diger sermaye yedeklerinden, YTL.205.000.000,-’u olaganüstü yedek akçelerden, 
YTL.210.000.000,-’u ise nakit olarak karsilanmak suretiyle YTL.100.000.000,-’dan YTL.755.000.000,-’a 
yükseltilmesi ile ilgili islemlerin tetkiki neticesinde; toplam YTL.445.000.000,- ’un diger sermaye 
yedeklerinden ve olaganüstü yedek akçelerden sermaye hesabina aktarildigi, nakit karsiligi olmak üzere 
% 210 oraninda bedelli artirilan YTL.210.000.000,- sermayeyi temsil eden paylarin 209.932.558,982’lik 
kisminin 21.09.2007 – 05.10.2007 tarihleri arasindaki rüçhan hakki kullanimi sirasinda nominal degerleri 
üzerinden ortaklarimiz tarafindan alindigi, rüçhan haklarinin kullanimindan sonra kalan ve 15.10.2007 – 
17.10.2007 tarihleri arasinda Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi’nda halka arz edilen 67.441,018’lik 
paylarin ise 16 Ekim 2007 tarihi itibariyle toplam YTL.211.755,98 tutarinda bedelle satildigi, bu suretle 
nakden artirilan sermayeyi temsil eden paylarin tümünün satisinin tamamlandigi tespit edilmis ve 
Bankacilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 31 Ekim 2007 tarih ve BDDK.UY1.41.1-15006 sayili 
yazisi ile onaylanmis oldugundan, sermaye artiriminin tamamlandigina iliskin belge alinmasi için 
Sermaye Piyasasi Kurulu’na müracaat edilmesi ve alinacak tescile mesnet belgenen Istanbul Ticaret 
Siciline tescil ettirilmesi kararlastirilmistir. 
 
Yukaridaki açiklamalarimizin, Kurul’un Seri: VIII, No: 39 sayili Tebligi’nde yer alan esaslara uygun 
oldugunu, bu konuda / konularda tarafimiza ulasan bilgileri tam olarak yansittigini; bilgilerin defter, 
kayit ve belgelerimize uygun oldugunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve dogru olarak elde etmek için gerekli 
tüm çabalari gösterdigimizi ve yapilan bu açiklamalardan sorumlu oldugumuzu beyan ederiz. 
 
Saygilarimizla, 
 
 
 
 
Levent ÇELEBIOGLU  Melis COSAN BABAN 
Genel Müdür Yardimcisi Bas Hukuk Müsaviri ve  

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri 
 


