Madde 5) 2009 yılı faaliyetleriyle ilgili olarak; Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu
üyeleri 10.516.410
ile ibra edildiler.

ÇEKiNSER

oya karşılık

19.935.504.611

Madde 6) 2009 yılı faaliyetleriyle
ilgili olarak;
21.950.740
RED,
10.516.410
ÇEKiNSER
oya
neticesinde oyçokluğu ile ibra edildiler.

KABUL

yapılan
karşılık

oyu neticesinde

oyçokluğu

oylama sonucunda
Denetçiler
19.913.553.871
KABUL
oyu

Madde 7) Kar Dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 2466-05 sayılı toplantısında alınan
04.03.2010
tarih ve 79939 no. lu önerisi okundu ve müzakere edildi. Yönetim Kurulu önerisinde
yer aldığı şekilde; 2009 faaliyetleri neticesinde elde edilen 1.251.205.926,36-TL'lik
bilanço karının
20.160.081,73-TL'lik
ertelenmiş vergi aktifi net gelirinin kar dağıtımına konu edilmemesi sebebiyle
diğer kar yedeklerine
aktarılmasından
sonra kalan 1.231.045.844,63-TL
ile ilgili Bankamız
Kanunu'nun 9. maddesi ve Ana Sözleşmemizin
84. maddesi uyarınca düzenlenmiş olan ve kar
dağıtım tablosunda belirtildiği şekilde dağıtılması ve ortaklara dağıtılacak temettünün 31.05.2010
tarihinde ödenmesi,
6219 sayılı Bankamız
Kanunu'nun 9/D ve Ana Sözleşmemizin
84/C fıkraları uyarınca,
2009 yılı içerisinde karşılık ayrılmak suretiyle gider yazılan 79.200.000-TL'lik
personel temettü
hissesinin personele dağıtılmak üzere ilgili hesaba aktarılması,
2009 yılı içinde satışı gerçekleştirilen
iştirak ve gayrimenkuilere
satış gelirinin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 5/1-e fıkrası
% 75'lik kısmı olan 3.895.025,60-TL'nin
pasifte özel bir fon hesabında
yedeklere aktarılmasına
OYSiRıiGi
ile karar verildi.
2009 YILI KAR
KARl

BiLANÇO

Ertelenmiş

Vergi Geliri

Dağıtılabilir

Net Dönem

I-Kanuni

Yedek

1.I.Tertip

DAGITIM

ait 5.193.367,46-TL'lik
maddesi kapsamında,
izlenmek üzere diğer

TABLOSU
1.251.205.926,36

(-)

20.160.081,73

Karı

1.231.045.844,63

Akçeler

123.104.584,46

Kanuni Yedek Akçeler

61.552.292,23

(T.T. K. 466/1)
2.Bankamız

Kanunu ve Ana Sözlesme

61.552.292,23

Gereqi Ayrılan Yedek Akçe

II-Ortaklara Dağıtılabilir
III-Özel Yedekler
IV-Fevkalade
(Bankamız

Yedek

Pay

1.107.941.260,17
3.895.025,60

Akçe

983.282.091,03

Kanunu 9/E)

V-Ortaklara Dağıtılacak

Pay

120.764.143,54

Madde 8)- Yönetim Kurulu'nun 2466-05
sayılı toplantısında alınan 04.03.2010
tarih ve
79939 no.lu önerisi ile Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim ilkeleri uyarınca Bankamızın
2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının;
"Yasal mevzuat doğrultusunda
kar
dağıtımına konu edilmeyen ertelenmiş vergi aktifi gelirinin düşülmesi,
6219 sayılı Bankamız
Kanunu'nun 9. maddesinde belirtilen ve Ana Sözleşmemizin
84. Maddesinde yer alan a, b, c
fıkrası uygulandıktan sonra kalan bakiye karın; SPK, BDDK ve diğer yasal mevzuata aykırılık
teşkil etmeyecek şekilde, öz sermaye yeterlilik oranı, genel ekonomik şartlar ve geleceğe yönelik
beklentiler de dikkate alınarak,
Genel Müdürlüğün önerisi, Yönetim Kurulu'nun
onayı ile
belirlenecek esaslar doğrultusunda dağıtılması" şeklinde olduğu Genel Kurul'un bilgisine sunuldu.
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