
 
 
 
 
 

      ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 
 
Ortaklığın Unvanı/Ortakların Adı :  Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 
 
Adresi                                                :  Meclis-i Mebusan Cad. 35, 34427, Fındıklı-İSTANBUL 
 
Telefon ve Faks No.                         :   (0212) 251 21 21  -  (0212) 249 65 68 
 
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: VIII, No: 39 sayılı Tebliği uyarınca yapılan 
açıklamadır. 
 
                                                                                                              İstanbul, 16 Temmuz 2004 
 
                          İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi 
                 
                                                                                                                İSTANBUL                                                   
 
Açıklanacak Özel Durum: Yönetim Kurulumuzun 16 Temmuz 2004 tarih ve 3648-43 sayılı 
toplantısında alınan kararlar aşağıda belirtilmektedir: 
 
1- TEB Factoring A.Ş.’nin TEB Finansal Kiralama A.Ş. sermayesinde sahibi bulunduğu 
hisselerden nama yazılı beheri 1.000.- (Bin) lira nominal değerli 1.046.100.076,633 adedinin 
Bankamızca devir alınması hususunda T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan gerekli 
uygun görüş alınmış olmakla, devre konu teşkil eden 1.000.-TL nominal değerli beher hisse 
31.05.2004 tarihli net aktif değeri olan 1.048.- liradan hesaplanmak suretiyle cem’an 
1.096.312.880.311.- lira üzerinden devir ve teslim alınmasına, bu hisselerin pay defterine 
Bankamız adına kaydı için TEB Finansal Kiralama A.Ş.’ne başvuruda bulunulmasına, hisse 
bedellerinin devir alma keyfiyetinin pay defterine kaydı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde 
TEB Factoring A.Ş.’ne nakden tediye olunmasına ve gerekli işlemler için Bankamız Genel 
Müdürlüğünün görevlendirilmesine, 
 
2)-TEB Finansal Kiralama A.Ş.’nin TEB Factoring A.Ş. sermayesinde sahibi bulunduğu 
hisselerden nama yazılı beheri 1.000.- (Bin) lira nominal değerli 123.999.000 adedinin 
Bankamızca devir alınması hususunda T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan gerekli 
uygun görüş alınmış olmakla, devre konu teşkil eden 1.000.-TL nominal değerli beher hisse 
31.05.2004 tarihli net aktif değeri olan 1.789.- liradan hesaplanmak suretiyle cem’an 
221.834.211.000.- lira üzerinden devir ve teslim alınmasına, bu hisselerin pay defterine 
Bankamız adına kaydı için TEB Factoring A.Ş.’ne başvuruda bulunulmasına, hisse bedellerinin 
devir alma keyfiyetinin pay defterine kaydı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde TEB Finansal 
Kiralama A.Ş.’ne nakden tediye olunmasına, gerekli işlemler için Bankamız Genel 
Müdürlüğünün görevlendirilmesine, 
 
3)-TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin TEB Factoring A.Ş. sermayesinde sahibi bulunduğu 
hisselerden nama yazılı beheri 1.000.- (Bin) lira nominal değerli 223.199.000 adedinin 
Bankamızca devir alınması hususunda T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan gerekli 
uygun görüş alınmış olmakla, devre konu teşkil eden 1.000.-TL nominal değerli beher hisse 
31.05.2004 tarihli net aktif değeri olan 1.789.- liradan hesaplanmak suretiyle cem’an 
399.303.011.000.- lira üzerinden devir ve teslim alınmasına, bu hisselerin pay defterine 
Bankamız adına kaydı için TEB Factoring A.Ş.’ne başvuruda bulunulmasına, hisse bedellerinin  
 



 
 
devir alma keyfiyetinin pay defterine kaydı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde TEB Yatırım 
Menkul Değerler A.Ş.’ne nakden tediye olunmasına, gerekli işlemler için Bankamız Genel 
Müdürlüğünün görevlendirilmesine, 
 
4)-TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin TEB Factoring A.Ş. sermayesinde sahibi bulunduğu 
hisselerden nama yazılı beheri 1.000.- (Bin) lira nominal değerli 1.549.999.000 adedinin, 
Bankamızca devir alınması hususunda T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan gerekli 
uygun görüş alınmış olmakla devre konu teşkil eden 1.000.-TL nominal değerli beher hisse 
31.05.2004 tarihli net aktif değeri olan 1.789.- liradan hesaplanmak suretiyle cem’an 
2.772.948.211.000.- lira üzerinden devir ve teslim alınmasına, bu hisselerin pay defterine 
Bankamız adına kaydı için TEB Factoring A.Ş.’ne başvuruda bulunulmasına, hisse bedellerinin 
devir alma keyfiyetinin pay defterine kaydı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde TEB Mali 
Yatırımlar A.Ş.’ne nakden tediye olunmasına, gerekli işlemler için Bankamız Genel 
Müdürlüğünün görevlendirilmesine, 
 
5)-TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’nin TEB Finansal Kiralama A.Ş. sermayesinde sahibi bulunduğu 
hisselerden nama yazılı beheri 1.000.- (Bin) lira nominal değerli 7.322.762.188,977 adedinin 
Bankamızca devir alınması hususunda T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan gerekli 
uygun görüş alınmış olmakla, devre konu teşkil eden 1.000.-TL nominal değerli beher hisse 
31.05.2004 tarihli net aktif değeri olan 1.048.- liradan hesaplanmak suretiyle cem’an 
7.674.254.774.048.- lira üzerinden devir ve teslim alınmasına, bu hisselerin pay defterine 
Bankamız adına kaydı için TEB Finansal Kiralama A.Ş.’ne başvuruda bulunulmasına, hisse 
bedellerinin devir alma keyfiyetinin pay defterine kaydı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde 
TEB Mali Yatırımlar A.Ş.’ne nakden tediye olunmasına, gerekli işlemler için Bankamız Genel 
Müdürlüğünün görevlendirilmesine, 
 
6)-TEB Sigorta A.Ş.’nin TEB Finansal Kiralama A.Ş. sermayesinde sahibi bulunduğu 
hisselerden nama yazılı beheri 1.000.- (Bin) lira nominal değerli 847.341.370,015 adedinin 
Bankamızca devir alınması hususunda T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’ndan gerekli 
uygun görüş alınmış olmakla, devre konu teşkil eden 1.000.-TL nominal değerli beher hisse 
31.05.2004 tarihli net aktif değeri olan 1.048.- liradan hesaplanmak suretiyle cem’an 
888.013.755.776.- lira üzerinden devir ve teslim alınmasına, bu hisselerin pay defterine 
Bankamız adına kaydı için TEB Finansal Kiralama A.Ş.’ne başvuruda bulunulmasına, hisse 
bedellerinin devir alma keyfiyetinin pay defterine kaydı tarihinden itibaren 10 iş günü içinde 
TEB Sigorta A.Ş.’ye nakden tediye olunmasına, gerekli işlemler için Bankamız Genel 
Müdürlüğünün görevlendirilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri: VIII, No: 39 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. 
 
 
Saygılarımızla, 
 
 
 
 
E. Sevinç ÖZŞEN  Hakan TIRAŞIN 
Genel Müdür Yardımcısı Genel Müdür Yardımcısı 


