
 
TARİH:15/01/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 15.01.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Bankamızın 15 Ocak 2002 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 
Mehmet Gani Sönmez'in bireysel bankacılıktan sorumlu genel müdür yardımcılığı görevine atanmasına 
ve kendisine genel müdürlük adına birinci derece imza yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:13/02/2002 
 
HABER:  

TEBNK T. Ekonomi Bankası A.Ş. ortaklarından Kocaeli Sanayi Odası’ndan gelen 13.02.2002 tarihli yazı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Portföyümüzde bulunan Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 15. tertip 11.293.307.000,-TL nominal ve 17. 
tertip, 14.116.634.000,-TL nominal olmak üzere toplam 25.409.941.000,-TL nominal değerindeki hisse 
senetlerini İMKB Ulusal Pazarı’nda satmayı planlıyoruz.” 

 
TARİH:14/02/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ile ilgili olarak Kocaeli Sanayi Odası'nın 13.02.2002 tarihli açıklaması (aynı 
tarihli Borsa Günlük Bülteni'nde yayınlanmıştır) ile ilgili gelen 14.02.2002 tarihli yazısı aşağıya 
çıkarılmıştır. 
“Portföyümüzde bulunan Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'ne ait 224 adet 15 ve 17. tertip 25.409.942.163,-
TL'lık nama muharrer hisse senetlerimizi satmak istiyoruz.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:14/02/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 14.02.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Bankamızın 14.02.2002 tarihli yönetim kurulu toplantısında; 
Genel müdürlük elemanlarından direktör Ümit Leblebici’nin haiz olduğu birinci derece imza yetkisi ile 
14.02.2002 tarihinden itibaren genel müdür yardımcılığı görevine atanmasına oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/04/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen 24.04.2002 
tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
Basında yer alan bazı haberler nedeniyle, aşağıda belirtilen açıklamanın yapılması zorunluluğu 
doğmuştur. 
Vakıflar Bankası T.A.O. hisselerinin satışı konusunda Bankamızın herhangi bir müracaatı bulunmayıp, 
Yavuz Canevi'nin de yönetim kurulu üyesi olduğu grup şirketimiz TEB Mali Yatırımlar A.Ş.'nin bu konuda 
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. blok satış ihale komisyonu başkanlığına yaptığı başvurunun kabul 
edilmesiyle başlayan ihale süreci adı geçen şirket tarafından sürdürülmektedir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:25/04/2002 
 
HABER:  



TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.'nin Borsa Başkanlığı'nca istenen açıklamaya cevaben gelen 25.04.2002 
tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.  
İlgi: 24 Nisan 2002 tarih, 4/GİD/662 sayılı yazınız; 
İlgide belirtilen yazınız konusu ile ilgili olarak yönetim kurulu başkanımız Yavuz Canevi'nin ilgili muhabire 
gönderdiği yazının bir örneği aşağıda bilginize sunulmaktadır. 
“24 Nisan 2002 tarihli Dünya Gazetesi'nde benimle ilgili görüşmenize atfen yayınladığınız haberde bir 
yanlış anlaşılmaya meydan vermemek amacı ile aşağıdaki konuyu bilginize sunuyorum. 
TEB/Citibank görüşmeleri ile ilgili sorunuza verdiğim cevap, görüşmelerin kriz nedeniyle tavsadığı ve 
sonuçlandırılamadığı şeklinde idi." ” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:30/05/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 30.05.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızın 30 Mayıs 2002 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; ortaklarından bulunduğumuz Teb 
Sigorta A.Ş.’nin sermayesinin 30.05.2002 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 
582.746.166.504,-TL’lık kısmı olağanüstü yedek akçelerden, 75.753.833.496,-TL’lık kısmı yeniden 
değerleme değer artış fonundan, 1.166.500.000.000,-TL’lık kısmı ise nakden karşılanmak suretiyle 
cem’an 1.825.000.000.000,-TL artırılarak 1.500.000.000.000,-TL’dan 3.325.000.000.000,-TL’ya 
yükseltilmesine karar verilmiş olmakla sermayenin nakden karşılanan 1.166.500.000.000,-TL’lık 
kısmı için artırımdan önceki sermayede mevcut ortaklık payımızdan doğan 583.226.670.000,-TL için 
rüçhan hakkımızın tamamının kullanılmasına ve bu miktarın tamamının genel kurul kararında 
belirtilen süre içinde ödenmesine oybirliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:13/06/2002 
 
BORSA BAŞKANLIĞI DUYURUSU:  

AKBNK 
ALNTF 
DISBA 
FINBN 
GARAN 
ISATR 
ISBTR 
ISCTR 
ISKUR 
SKBNK 
TEBNK 
TEKST 
YKBNK 

Ulusal Pazar'da işlem görmekte olan Akbank T.A.Ş. (AKBNK.E), Alternatifbank A.Ş. (ALNTF.E), T. Dış 
Ticaret Bankası A.Ş. (DISBA.E), Finansbank A.Ş. (FINBN.E), T. Garanti Bankası A.Ş. (GARAN.E), T. 
İş Bankası A.Ş. (ISATR.E, ISBTR.E, ISCTR.E, ISKUR.E), Şekerbank T.A.Ş. (SKBNK.E), Türk 
Ekonomi Bankası A.Ş. (TEBNK.E), Tekstil Bankası A.Ş. (TEKST.E, TEKST.Y) ve Yapı Kredi Bankası 
A.Ş. (YKBNK.E) hisse senetlerinin sıraları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan gelen 
açıklamanın duyurulabilmesi amacıyla Hisse Senetleri Piyasası Yönetmeliği'nin 25/a maddesi uyarınca, 
13.06.2002 tarihli 1. Seans öncesinde,  geçici olarak işleme kapatılmıştır. Açıklamanın duyurulmasının 
ardından AKBNK.E, ALNTF.E, DISBA.E, FINBN.E, GARAN.E, ISATR.E, ISBTR.E, ISCTR.E, ISKUR.E, 
TEBNK.E, TEKST.E, TEKST.Y ve YKBNK.E sıraları, saat 10:00:00’dan, itibaren yeniden işleme 
açılmıştır.   SKBNK.E sırası ise şirketten konuya ilişkin olarak açıklama istenilmesi nedeniye geçici olarak 
kapalı kalmıştır. Şirketten gelen açıklamanın  duyurulmasının ardından SKBNK.E işlem sırası 2. Seansın 
başından  itibaren yeniden işleme açılmıştır. 
 
 

 •   •  •   •  •   •  
 
 
TARÝH:13/06/2002 
 
HABER:  

AKBNK 
ALNTF 
DISBA 
FINBN 
GARAN 
ISATR 
ISBTR 
ISCTR 
SKBNK 
TEBNK 
TEKST 
YKBNK 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Değerlendirme ve Uygulama Dairesi'nin 12 Haziran 2002 
tarih ve Sayı:BDDK.DEG/3210-6762 sayılı yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“İlgi: 10.06.2002 tarih ve 11979 sayılı yazınız. 
İlgide kayıtlı yazınızda, Borsanızda işlem görmekte olan Bankaların 31.12.2001 tarihli mali tabloları ile 
bağımsız denetim raporlarının ve bankalara iletilecek diğer hususların Borsanıza bildirilmesinin gerektiği, 
ayrıca aynı bankalara ilişkin olarak denetimlerden sonra ortaya çıkan mali sonuçlara ve bu kapsamda 
alınması gereken tedbirlere ilişkin bilgilerin sermaye yeterlilik oranları bakımından sınırflandırılmış şekilde 
Borsanıza gönderilmesinde fayda olacağı ifade edilmektedir. 
Bilindiği üzere, Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılanma Programının Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında 
Yönetmeliğin 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile değişik 8'nci 
maddesinin 1'nci fıkrasında "Bankaların olağan genel kurul toplantılarında, 4389 sayılı Bankalar 
Kanununun geçici 4'üncü maddesi uyarınca yürürlüğe konulan düzenlemeler kapsamında hazırlanan ve 
Kurum tarafından yapılan nihai değerlendirmeler sonucunda bankalara bildirilen bilanço ile kar ve zarar 
hesapları görüşülür. “Bankaların genel kurul toplantı ilanlarında ve ilgili mevzuat uyarınca kamuya 
yapılacak açıklamalarında, Kurumca bildirilen mali tablolar dışında mali tablo kullanılamaz." Hükmü yer 



almaktadır. Bu bağlamda, hazırlanmış olan bağımsız denetim raporları ile Bankalar Yeminli 
Murakpılarınca hazırlanan mali bünye raporlarının birlikte değerlendirilmesi sonrasında hazırlanan mali 
tabloların bağımsız denetçiler tarafından hazırlananlardan farklılık taşıyabileceği açıktır. Bu nedenle, 
sözkonusu denetim raporlarının kamuya açıklanmasının bilgilendirmeden ziyade karışıklığa neden 
olacağı düşünüldüğünden bu raporların kamuya açıklanmaması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
Öte yandan sözkonusu Yönetmeliğin 11'nci maddesinde 12.06.2002 tarih ve 24783 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Yönetmelik ile yapılan değişikle bankaların Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 
Kanunu ve bu kanunlara ilişkin mevzuat uyarınca yayımlanması zorunlu olan mali tablolarının 
Kurumumuzca bankalara yapılan bildirimden sonra ilan edilmesi imkanı sağlanmıştır.  
Bankacılık Sektörü Yeniden Yapılanma Programı kapsamında yer alan Pamukbank T.A.Ş. ile Yapı ve 
Kredi Bankası A.Ş. ile ilgili sonuçlar, bu bankaların Kurumumuzca sundukları birleşme talebinin 
değerlendirilmesini müteakip kamuoyuna ve Borsanıza bildirilecektir. 
Diğer taraftan, bankaların 4389 sayılı Bankalar Kanununa 4743 sayılı Kanunla eklenen geçici 4'üncü 
maddesi çerçevesinde denetimden geçirilen mali tabloları, genel kurullarında görüşülmek ve yayımlanmak 
üzere 12.06.2002 tarihi itibariyle bankalara gönderilmiştir. 31.12.2001 tarihinden sonraki gelişmeler de 
dikkate alınmak suretiyle yapılan değerlendirmeler sonucunda, hisse senetleri Borsanızda işlem gören 
bankalardan sadece Şekerbank T.A.Ş.'nin anılan Yönetmelik çerçevesinde 28.897 milyar TL sermaye 
ihtiyacı olduğu tespit edilmiş ve sermayenin artırılması hususu adı geçen bankaya bugün tarihli yazımızla 
bildirilmiştir. 
Bilgi edinilmesini arz ederim. 
 R. Engin AKÇAKOCA
 Başkan”

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:19/06/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 2001 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının 10.07.2002 Çarşamba günü 
saat 10:30’da Hilton Oteli, Harbiye, İstanbul adresinde yapılacağı bildirilmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:09/07/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 09.07.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamız Ticari Bankacılık Grubu Genel Müdür Yardımcısı Emre Yalçınkaya 05.07.2002 tarihinden 
itibaren görevinden istifaen ayrılmış bulunmaktadır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:10/07/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 10.07.2002 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda, 
Yönetim Kurulu üyeliklerine Yavuz Canevi, Akın Akbaygil, Varol Civil, Alparslan Karagülle, Cihat 
Madanoğlu, Refael Taranto ve İsmail Yanık’ın seçildiği bildirilmiştir.  

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:16/07/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 16.07.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır.  
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bankamızca The International Finance Corporation (IFC)’dan 15 milyon ABD Doları tutarında 7 yıl vadeli 
hisse senedine dönüşebilir sermaye benzeri kredi temin edilmiş olup, anlaşma taraflarca 17 Temmuz 
2002 tarihinde İstanbul’da imzalanacaktır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:01/10/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 01.10.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Yönetim Kurulumuzun 1 Ekim 2002 tarih, 3465/72 sayılı toplantısında; 1 Ekim 2002 tarihi itibariyle 
Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifaen ayrılan Alparslan Karagülle’nin istifasının onaylanarak 1. 
derece imza yetkisinin kaldırılması, yerine aynı tarihten geçerli olmak üzere Aydın Esen’in Yönetim Kurulu 



Üyesi olarak atanması ve kendisine 1. derece imza yetkisi verilmesi kararlaştırılmıştır.” 
  •   •  •   •  •   •  

 
TARİH:21/10/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 21.10.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bayındırbank A.Ş. tarafından satışa çıkarılan Toprakbank A.Ş.'nin Osmanbey ve Topkapı Sanayi/İstanbul 
şubeleri ihale yoluyla adı geçen bankadan mevcut kadroları muhafaza edilerek satın alınmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:22/10/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş. ortaklarından Ali Rıza Erdoğan, sahibi olduğu 110.608.000,-TL nominal 
değerli hisse senetlerini İMKB'nda satmak istediğini bildirmiştir. 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:24/10/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 24.10.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
Bayındırbank A.Ş. tarafından satışa çıkarılan Toprakbank A.Ş.'nin Altunizade ve Şehit Kamil (Gaziantep) 
şubeleri ihale yoluyla adı geçen bankadan mevcut kadroları muhafaza edilerek satın alınmıştır.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:06/11/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 06.11.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No: 20 sayılı Tebliği uyarınca yapılan açıklamadır. 
İlgi: 21 Ekim 2002 tarih, 26836 sayılı yazımız. 
İlgi yazımız ile Bayındırbank A.Ş.'den satın alınacağı bildirilen Toprakbank A.Ş. Osmanbey Şubesi'nin 
mülk sahibi ile kira şartları konusunda anlaşmaya varılamaması sebebiyle Bankamızca satın 
alınmasından vazgeçilmiştir.” 

 •   •  •   •  •   •  
 
TARİH:21/11/2002 
 
HABER:  

TEBNK Türk Ekonomi Bankası A.Ş.’nin 21.11.2002 tarihli yazısı aşağıya çıkarılmıştır. 
“Enflasyon muhasebesi esaslarının uygulanması nedeniyle, 31 Aralık 2001 tarihli Bankamız 
bilançosunda TL 209.500 milyar olarak gözüken ve TEFE artışına paralel olarak 30 Eylül 2002 
fiyatlarıyla ifadesi TL 254.893 milyar olan “Geçmiş Yıl Zararları” kaleminin, 10 Temmuz 2002 tarihli 
Genel Kurul Toplantısı’nda Yönetim Kurulu’na verilen yetkiye ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme 
Kurumu’nun 29 Temmuz 2002 tarih ve DZM.2/25-8760 sayılı yazısına istinaden, öncelikle “Dönem Karı” 
veya varsa “Dağıtılmamış Geçmiş Yıl Karları”, kalan zarar miktarının ise sırayla “İhtiyari Yedek Akçeler”, 
“Kanuni Yedek Akçeler”, “Özkaynak Kalemlerinin Enflasyon Muhasebesine Göre Düzeltilmesinden 
Kaynaklanan Sermaye Yedekleri” hesaplarından mahsup edilmesine oy birliği ile karar verildi.” 

 •   •  •   •  •   •  
 


