
 
 
 
 
 
 
İSTANBUL MENKUL                                                                                                             05/10/2007 
KIYMETLER BORSASI 
80880 İstinye-İSTANBUL 
 
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU 
 
Ortağın Ünvanı  : TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş. 
Adresi   : İnegöl Organize Sanayi Bölgesi 16400 İnegöl/BURSA 
Telefon ve Faks No : 0224-714 82 00 – 0224 714 82 10 
Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:VIII, No:39 Sayılı Tebliği uyarınca yapılan 

  açıklamalardır. 
 
Açıklanacak Özel Durum:  
 
Şirketimiz hisselerinin satışı hakkında Koç Holding A.Ş. ve Vaillant Saunier Duval Iberica SL arasında 
28.05.2007 tarihinde imzalanarak kamuya açıklanan ve 27.08.2007 tarihinde Rekabet Kurulu’nca 
onaylanan anlaşma hükümleri uyarınca; 
 
Yönetim Kurulumuzun 05.10.2007 tarihli ve 21 sayılı kararı ile 30 Haziran 2007 tarihli konsolide SPK 
finansal tablolarımızda yer alan makul değerler ile DTT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.’nin 
30 Haziran 2007 tarihi itibariyle hazırlamış olduğu değerleme raporlarında yer alan makul değerler esas 
alınarak tespit edilen satış fiyatı üzerinden olmak üzere, iştirakimiz olan Koç Finansal Hizmetler A.Ş.’nin 
2.511.274.868,44 YTL sermayesinde sahibi olduğumuz 9.527.902,26 YTL nominal değerde beheri 1 Ykr, 
952.790.226 adet hissenin tamamının, 32.968.800 YTL peşin bedel karşılığı Koç Holding A.Ş.’ye 
satılmasına ve söz konusu devre ait işlemlerin yapılması için şirket yönetimine yetki verilmesine karar 
verilmiş olup, satış işlemi aynı tarihte tamamlanmıştır. 
 
Yönetim Kurulumuzun 05.10.2007 tarihli ve 22 sayılı kararı ile, 30 Haziran 2007 tarihli konsolide SPK 
finansal tablolarımızda yer alan makul değerler esas alınarak tespit edilen satış fiyatı üzerinden olmak 
üzere, iştirakimiz Ram Dış Ticaret A.Ş.’nin 4.250.000 YTL sermayesinde sahibi olduğumuz 424.999,36 
YTL nominal değerde beheri 1 Ykr, 42.499.936 adet hissenin tamamının 1.340.000 YTL peşin bedel 
karşılığı Koç Holding A.Ş.’ye satılmasına ve söz konusu devre ait işlemlerin yapılması için şirket 
yönetimine yetki verilmesine karar verilmiş olup, satış işlemi aynı tarihte tamamlanmıştır. 
 
Satış bedelleri 30.06.2007 tarihli konsolide UFRS mali tablolarımızda yer alan değerlere eşit 
olduğundan, bu işlemlerin sonucunda özsermayemizde bir değişiklik olmayacaktır.  
 
Yönetim Kurulumuzun 05.10.2007 tarihli ve 23 sayılı kararı ile Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş’nin sahibi 
olduğu DD Heating LTD’nin 3.500.000 GBP olan toplam sermayesi içindeki %50 oranında 1.750.000 
GBP tutarında ve 1.750.000 Adet olan hisselerinin tamamı toplam 28.120.000 EURO bedel karşılığı 
satın alınmıştır. 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri:VIII, No:39 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun 
olduğunu, bu konuda 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, 
 
 
 
TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.  
Bülent Lütfü KIZILTAN 
Genel Müdür  


