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                                                                                                              İstanbul, 21 Ekim 2010 
                   
                                 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Değerleme ve İstatistik Dairesi 
                 
                                                                                                                İSTANBUL                                                  
 
Açıklanacak Özel Durum :  
 
I) Yönetim Kurulumuzun 21 Ekim 2010 tarih ve 4457/100 sayılı toplantısında;  
 
19 Ekim 2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında 25 Ekim 2010 tarihinden itibaren dağıtılmasına karar 
verilen kar payları ile ilgili olarak metni aşağıya alınan ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile Türkiye çapında 
yayımlanan günlük bir gazetede yayımlanmasına ve bu işlemler için Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına karar 
verilmiştir.  
 

“TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN 

KAR PAYI DAĞITIMI DUYURUSU 
 
Bankamızın 19 Ekim 2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda 2009 yılı sonu mali 
tablolarında olağanüstü yedek akçeler arasında yer alan TL.207.017.000,-‘lık tutarın 25 Ekim 2010 tarihinden 
itibaren dağıtılmasına karar verilmiş olup, dağıtım esasları aşağıda belirtilmiştir.  
 
Kar payı ortaklarımızın ellerinde bulunan payların nominal değerleri üzerinden % 18,8197 oranında 
ödenecektir. 
 
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin 6-b bendinin (i) ve (ii) paragraflarına istinaden tam ve dar mükellef 
gerçek kişilerden, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlardan ve gelir vergisinden muaf olan tam ve dar 
mükelleflerden %15 oranında gelir vergisi kesintisi yapılacaktır. 
 
Bankamız tarafından muhtelif tarihlerde gerçekleştirilen sermaye artırımları nedeniyle ihraç edilmiş bulunulan 
hisse senetlerini fiziken elinde bulunduran pay sahiplerinin kar payı ödemeleri, Sermaye Piyasası Kanunu 
(Kanun No: 2499) Geçici 6. maddesi ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (“MKK”) 30 Ocak 2008 tarih ve 294 sayılı 
Genel Mektubunda yer alan uygulama esasları doğrultusunda, ortak adına kaydileştirme işlemlerinin 
tamamlanmasını takiben gerçekleştirilecektir. Hisse senetlerini kaydileştirmek isteyen pay sahiplerinin çalışma 
gün ve saatleri içinde Meclis-i Mebusan Caddesi No: 57 Kat: 3 Fındıklı/İstanbul adresindeki Genel Müdürlük-
Hissedarlar Birimi’ne bizzat başvurmaları gerekmektedir. 
 
Payları MKK nezdinde İhraçcı Kurum (Bankamız) altında yer alan yatırımcı hesaplarında kayden izlenen pay 
sahiplerinin kar payı ödemeleri Bankamız tarafından gerçekleştirilecektir. 
 
Payları MKK nezdinde Aracı Kuruluşlar ve İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. (“Takasbank”) altında yer 
alan yatırımcı hesaplarında kayden izlenen pay sahiplerinin kar payı ödemeleri MKK aracılığıyla 
gerçekleştirilecektir. 
 
Saygılarımızla, 
 
YÖNETİM KURULU” 



 
 
 
 
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’un Seri: VIII, No: 54 sayılı Tebliği’nde 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, 
 
 
 


