
 
 
TARİH:05/01/2001 
 
HABER:  

TEBNK T. Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 05.01.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu “Fitch Rating Ltd.”, Bankamızın % 49.9 ile hissedarı 
bulunduğu TEB Sigrota A.Ş.’nin Ulusal Notunu A (tur) (A eksi tur) olarak derecelendirmiş, Türkiye’de bir 
sigorta şirketine ilk defa verilen bu notun şirket ortaklarının güçlü desteğini yansıttığını, TEB Sigorta’nın 
Bankanın temel prensipleri olan basiretlilik, muhafazakar yönetim ve güvenirlilik ilkeleri doğrultusunda 
kurulduğunu belirtmiştir. Rating’in görünümü istikrarlıdır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:06/02/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 06.02.2001 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 2000 yılı Olağan 
Genel Kurul Toplantısı’nın 28.02.2001 Çarşamba günü saat 11:00’de Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve 
Sergi Sarayı Harbiye/İstanbul adresinde yapılmasına karar verildiği bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:06/02/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 06.02.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Şirketimizin 06.02.2001 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısı’nda, 2000 yılı karının, kanuni yedek akçe 
karşılığı ayrıldıktan sonra kalan kısmının dağıtılmayarak olağanüstü  yedek akçelere aktarılması ve Banka 
çalışanlarına ana sözleşmede kayıtlı dağıtım konusundaki Yönetim Kurulu teklifinin görüşülmesi aynen 
veya değiştirilerek kabulü veya reddi hakkında gerekli kararların alınması hususunun Olağan Genel 
Kurul’un onayına sunulmasına oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:13/02/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 13.02.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 12 Şubat 2001 tarihli yönetim kurulu toplantısında;  
TEB Ekonomi Araştırmaları A.Ş. ortaklarından Yusuf Kamil Eyüplü'nün mezkur Şirket sermayesinde 
sahibi bulunduğu hamiline yazılı beheri 1.000,-lira nominal değerli ve hisse senedi ilmühaberine 
bağlanmış bulunan sermaye payının 5 hissede nominal 5.000,-liralık kısmını beher hisse nominal bin 
liradan hesaplanmak suretiyle cem'an 5.000,-lira bedelle devir ve teslim alınmasına, devir alınan hisse 
bedellerinin devir işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 10 gün içinde adı geçene nakden ödenmesine, 
devir ve ciro beyannamesi ile müşterek talepnamenin tanzim olunmasına, TEB Ekonomi Araştırmaları 
A.Ş.'ne pay defterine gerekli kaydın yapılması için başvuruda bulunulmasına, oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:19/02/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 19.02.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun 15.Şubat 2001 tarih ve BDDK.DZM.2/13-1107 sayılı 
yazısı ile menkul kıymetlerin değerleme esaslarında yapılan değişiklik sonucu geçici vergi beyannamesi 
ekinde vergi dairesine ve kurumunuza gönderilen (14.02.2001 tarihli Günlük Bülten ekinde 
yayınlanmıştır), Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre düzenlenmemiş olan Bankamız 31.12.2000-
31.12.1999 karşılaştırmalı kar ve zarar tablosu yeniden düzenlenerek ekte tarafınıza sunulmaktadır.” 
Sözkonusu tablo ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:19/02/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 19.02.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
TEB Factoring Genel Müdür Vekili Emine Sevinç Özşen, 19 Şubat 2001 tarihinden itibaren Bankamızda 
"Bütçe, Mali Kontrol ve Muhasebe Grubu" ndan sorumlu "Genel Müdür Yardımcısı" unvanı ile göreve 



başlamıştır. 
Bu görevi yürüten Genel Müdür Yardımcısı Cihat Madanoğlu ise "TEB Grubu Mali İşleri"nden sorumlu 
"Koordinatör" unvanı ile TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'ye atandığından Bankamızdaki görevinden ayrılmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:26/02/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI, No:1 Tebliği esaslarına göre 
düzenlenen 31.12.2000 tarihi itibariyle Konsolide Mali Tabloları ve ilgili dipnotları ekte yayınlanmaktadır.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:01/03/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 28.02.2001 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, %5 
oranında kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra, bakiye karın tamamının olağanüstü yedek akçelere 
aktarılmasına ve başkaca dağıtım yapılmamasına karar verildiği, Yönetim Kurulu üyeliklerine Yavuz 
Canevi, Akın Akbaygil, Varol Civil, Yusuf Kamil Eyüplü, Alparslan Karagülle, Cihat Madanoğlu, Refael 
Taranto’nun seçildiği bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:29/03/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 29.03.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Şirketimizin 29 Mart 2001 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 
Ortaklarından bulunduğumuz TEB Finansal Kiralama A.Ş.’nin 29.03.2001 günlü olağanüstü genel kurul 
toplantısında Şirket sermayesinin 4.029.090.993.006,-liralık kısmı olağanüstü yedek akçelerden 
70.909.006.994,-liralık kısmı ise nakden karşılanmak sureti ile 5.900.000.000.000,-liradan 
10.000.000.000.000,-liraya yükseltilmesine karar verilmiş olmakla, sermayenin nakden karşılanan 
70.909.006.994,-liralık kısmı için artırımdan önceki sermayede mevcut ortaklık payımızdan doğan rüçhan 
hakkımızın tamamının kullanılmasına ve buna ilave olarak diğer ortaklarca kullanılmayan ve TEB 
Finansal Kiralama A.Ş. yönetim kurulunca tarafımıza tahsis olunan bakiye rüçhan haklarının tamamının 
dahi Şirketimizce kullanılmasına ve böylece toplam 70.909.006.994,-lira için nakden iştirak taahhüdünde 
bulunularak bu meblağın genel kurul kararında yazılı olduğu üzere tamamının nakden ve peşin olarak 
ödenmesine, iştirak taahhütnamesinin imzalanmasına ve taahhüt olunan miktarın tamamının nakden ve 
peşin olarak ödenmesine ve bu konuda Şirketimiz genel müdürlüğünün yetkili kılınmasına oy birliği ile 
karar verildi.”  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:13/04/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 13.04.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Cayman Islands’da hisselerinin tamamı Bankamıza ait olmak üzere ve her biri 50.000,-USD tutarında 
sermaye ile kurulmuş bulunan TEB Funding Corporation I ve TEB Funding Corporation II ünvanlı 
Şirketlerin Cayman Adaları Şirketler Sicili nezdinde yürütülen tasfiye işlemleri 3 Nisan 2001 tarihinde 
tamamlanmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:19/04/2001 
 
HABER:  

TEBNK T. Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 19.04.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızın 19 Nisan 2001 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 
410749/358331 sicil numarasında kayıtlı Maslak şubemizin 19 Nisan 2001 tarihinde kapatılmasına, 
keyfiyetin tescil ve ilan ettirilmesine oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:25/04/2001 
 
HABER:  



TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 25.04.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
19 Mart 2001 tarihinde Kurtköy şubemiz operasyonel olarak faaliyete geçmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:11/05/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 31.03.2001 tarihli konsolide mali tablo ve dipnotları ekte 
yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:14/05/2001 
 
HABER:  

TEBNK 
 

Türk Ekonomi Bankası A.Ş. müşterilerinden Mehmet Ali Ersoy sahibi olduğu 749.856.940,-TL nominal 
değerli hisse senetlerini Borsa'da satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:02/07/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 02.07.2001 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızın 29 Haziran 2001 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü'nün 428371/375953 sicil numarasında kayıtlı Ataşehir Şubesi 29 Haziran 
2001 tarihinde kapatılmış olup, keyfiyetin tescil ve ilan ettirilmesine ve keyfiyetin ilgili mercilere 
bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:05/07/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 05.07.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızın 5 Temmuz 2001 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Büyükdere Caddesi No: 60/A 
Mecidiyeköy, Şişli, İstanbul adresinde Türk Ekonomi Bankası A.Ş. (İstanbul) Mecidiyeköy Şubesi ünvanı 
ile yeni bir şube açılmasının ve adı geçen şubenin 20 Ağustos 2001 tarihinden itibaren faaliyete 
geçmesinin prensip olarak kabulüne ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na ve ilgili sair 
mercilere gerekli bildirimlerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARİH:01/08/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 01.08.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızın 01.08.2001 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 
Genel müdürlük elemanlarından birinci derece imza yetkisini haiz direktör Nuri Tuncalı’nın 01.08.2001 
tarihinden itibaren genel müdür yardımcılığına atanmasına oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:14/08/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nden basında yeralan habere ilişkin olarak Borsa Başkanlığı’nca istenen 
açıklamaya cevaben gelen 14.08.2001 tarihli yazı aşağıya çıkarılmıştır. 
“İlgi: Bankamızın 28 Ekim 2000, 30 Ekim 2000 ve 10 Kasım 2000 tarihli özel durum açıklamaları.  
Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bazı yayın organlarında son günlerde yeralan haberler nedeniyle, aşağıdaki belirtilen açıklamanın 
yapılması zarureti doğmuştur: 
Bankamız ile Citibank arasında muhtemel bir ortaklığa ilişkin olarak başlayan görüşmeler yukarıda 
belirtilen açıklamalarımız kapsamında sürdürülmekte olup, Seri: VIII, No: 20 sayılı Özel Durumların 
Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliğ’de belirtilen özel durumların ortaya çıkması halinde yetkili mercilerce 



gerekli bildirimler yapılacaktır.” 
 •   •  •   •  •   •  

 
TARİH:20/08/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:XI, No:1 Tebliği esaslarına göre 
düzenlenen 30.06.2001 dönemi konsolide mali tablo ve ilgili dipnotları ekte yayınlanmaktadır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:02/10/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 02.10.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamız 2 Ekim 2001 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 
Bankamız genel müdür yardımcılığı görevinden istifaen ayrılmış bulunan Önder Türkkanı’nın 30.09.2001 
tarihi itibariyle istifasının kabulüne ve mezkur tarihten geçerli olmak üzere genel müdürlük adına haiz 
olduğu birinci derece imza yetkisinin iptaline oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:22/11/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 22.11.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
İcra Komitesi tarafından;  
Ostim Şubemizin kapatılmasına, Kurtköy Şubemizin isim ve adres değişikliği yapılarak Nispetiye Cad. 34 
Kat:2 Etiler Beşiktaş 80600 İstanbul adresinde "Özel Bankacılık Merkezi Şubesi" olarak faaliyete devam 
etmesine karar alınmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:22/11/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 22.11.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
26 Kasım 2001 tarihinde Bursa Serbest Bölge şubemiz operasyonel olarak faaliyete geçecektir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:21/12/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 21.12.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızın 21 Aralık 2001 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 
Ortaklarından bulunduğumuz İstanbul Altın Rafinerisi A.Ş'nin sermaye artırımı dolayısıyla rüçhan hakkının 
kullanımından vazgeçilmesine ve sahibi bulunduğumuz hisselerden nama yazılı beheri 1.000.000 lira 
nominal dğerde 699 adette cem'an 699.000.000 liralık kısmının beher hisse 79.000.000 liradan 
hesaplanmak suretiyle rüçhan hakkı ile birlikte devrine oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:25/12/2001 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 25.12.2001 tarhli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızın 24 Aralık 2001 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında, Bankamızın Manisa Ticaret Sicili 
Memurluğu’nun 6380 sicil numarasında kayıtlı Manisa Organize Sanayi Şubesi 21 Aralık 2001 tarihinde 
kapatılmış olup, keyfiyetin tescil ve ilan ettirilmesine ve keyfiyetin ilgili mercilere ayrıca bildirilmesine 
oybirliği ile karar verildi.” 

 
TARİH:26/12/2001 
 
HABER:  



TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 26.12.2001 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızın şube ağının genişletilmesi amacıyla, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesinde bulunan 
Kentbank’ın satışa çıkarttığı şubelerden (21) adedinin, mevcut kadroları muhafaza edilmek üzere, satın 
alınması yönünde yaptığımız başvuru ilgili Makam tarafından onaylanmıştır. 

 •   •  •   •  •   •  
 
 


