
ÖZEL DURUM AÇIKLAMASI 

 

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. / TEBNK 

Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı 

 

      

Ortaklığın Adresi : 
TEB Kampüs C ve D Blok, Saray Mahallesi, Sokullu 

Caddesi, No: 7A-7B Ümraniye/İSTANBUL 

Telefon ve Faks No. : (216) 635 35 35 – (216) 636 36 36 

Ortaklığın Yatırımcı/Pay 

Sahipleri İle İlişkiler Biriminin 

Telefon ve Faks No.su 

: (216) 635 35 35 – (216) 636 36 36 

Yapılan Açıklama Güncelleme 

mi? 
: Hayır 

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır 

Yapılan Açıklama Ertelenmiş 

Bir Açıklama mı? 
: Hayır 

Konuya İlişkin Daha Önce 

Yapılan Özel Durum 

Açıklamasının Tarihi 

: - 

Özet Bilgi : 

475.544.016 Euro (ve/veya muadili ABD Doları) tutara 

ve 10 yıl vadeye kadar yurt dışında satılmak üzere 

borçlanma aracı ihraç edilmesi hk. 

   

      

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 31.05.013 

Öngörülen İhracın Nominal Tutarı  : 
475.544.016 Euro (ve/veya muadili ABD 

Doları 

İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Türü : Tahvil 

İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Vadesi : 10 yıla kadar 

İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Faiz 

Oranı 
: 

İhraç tarihindeki piyasa koşullarına göre 

belirlenecek 

İhracı Öngörülen Borçlanma Aracının Kupon 

Ödeme Sıklığı 
: İhraç tarihinde belirlenecek 

Öngörülen Satış Şekli : Yurt dışında çeşitli tertiplerde satış  

 

  EK AÇIKLAMALAR: 

Bankamız Yönetim Kurulu'nca alınan 31.05.2013 tarih ve 4873/82 sayılı kararda;  

“Bankamızın 10 Ekim 2011 tarihli ve 4598/118 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile çeşitli 

tertiplerde 12 yıl vadeye kadar olmak üzere toplam 800.000.000 (sekizyüzmilyon) Euro 

(ve/veya muadili ABD Doları) tutarına kadar borçlanma araçlarının ihracına karar verilmiştir. 

Sözkonusu borçlanma araçlarından toplam 275.000.000 (ikiyüzyetmişbeşmilyon) Euro ve 

65.000.000 (altmışbeşmilyon) ABD Doları (muadili 49.455.984 Euro)  tutarındaki kısmının 

satışları Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (“BDDK”) ve Sermaye Piyasası 

Kurulu (“SPK”)’ndan alınan izin ve onayları müteakip bir yıllık dönemde çeşitli tertiplerde 

gerçekleştirilmiştir.  



Bankamız Ana Sözleşmesi’nin 7. maddesinin verdiği yetkiye istinaden, BDDK tarafından 

çıkarılan “Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik”in 8. maddesi ile SPK’nın 

borçlanma araçlarının ihracına ilişkin düzenlemelerine uygun olarak; 

Bankamızca; 

1. İşbu 800.000.000 (sekizyüzmilyon) Euro (ve/veya muadili ABD Doları) tutarına kadar 

borçlanma araçlarının ihracı kapsamında, kalan toplam 475.544.016  

(dörtyüzyetmişbeşmilyonbeşyüzkırkdörtbinonaltı) Euro (ve/veya muadili ABD Doları)  

tutarındaki borçlanma araçlarının 10 yıl vadeye kadar çeşitli tertiplerde bir yıllık dönemde 

yurt dışında ihraç edilmesine,  

2. İhraç edilecek borçlanma araçlarının; 

(a) ilk beş yıl içerisinde vadeden önce geri ödeme opsiyonu bulunmayacak,  

(b) vadeden önce birden fazla geri ödeme opsiyonu içermeyecek ve vadeden önce geri ödeme 

opsiyonu içermesi halinde opsiyonun kullanılabileceği tarih açıkça hükme bağlanacak,  

(c) bankanın tasfiyesi halinde, hisse senetlerinden ve birincil sermaye benzeri borçlardan bir 

önce, diğer tüm borçlardan sonra ödenmesi yatırımcılarca kabul edilecek,  

(d) bedeli nakit olarak tamamen tahsil edilecek, 

(e) yukarıda (c) bendindeki şartın ihlalini doğuracak nitelikte hiçbir türev işlem ve 

sözleşmeyle ilişkilendirilmeyecek ya da herhangi bir şekil ve surette doğrudan veya 

dolaylı olarak teminata bağlanmayacak ve Bankamızın bağlı ortaklık ve iştiraklerine 

temlik edilemeyeceği yazılı olarak belirlenecek,  

(f) vadesinden önce ödenmesi BDDK’nın onayına bağlı olacak, 

niteliklerde çıkartılmasına ve niteliklerinin yatırımcılara hak, menfaat ve yükümlülükleri 

açısından açık ve anlaşılır bir şekilde duyurulmasına; 

3. Söz konusu ihraçlar kapsamında BDDK, SPK ve diğer merciler nezdinde gerekli 

başvuruların yapılması dahil olmak üzere yurt içinde ve dışında gerekli bütün işlemlerin 

yerine getirilmesi ve hükümlerinin Bankamız tarafından kabulü için Genel Müdürlük’e yetki 

verilmesine ve ihraca ilişkin tüm belgelerin Bankamız tarafından imzalanması ve yürürlüğe 

konulmasına” 

karar verilmiştir. 

Genel Müdürlüğe verilen söz konusu yetki çerçevesinde, 50.000.000 Euro karşılığı ABD 

Doları ve 125.000.000 Euro nominal değerinde iki ayrı tertipte borçlanma aracı ihracı için 

BDDK ile SPK’ya başvurular iletilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı 

Tebliğinde 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. 


