
Tiirkiye Ilalk Barkasr Anonim $irketi'nin 2013 Yrh Faaliyet
Diinemi igin 3l Mart 2014 Tarihinde Saat 14.00'te Yap atr

OlaEa[ G€nel Kurul Toplant Tutanats

Bankamzm 2013 ),rh faaliyet diinemiyle ilgili olarak T.Ticaret Kanunu'nun 407-414 iincii
madde hiikiimleri dogrultusunda yrllrk Olafian Genel Kurulu, 3l Mart 2014 Pazartesi giinii,
Saat 14.00'te Sitgiitttzii Mahallesi 2180 Cadde No:63 qankaya,/ANKARA adrcsinde, T.C.
Ankara ValiliEi il Ticaret Miidiirltigii'niin 31.03.2014 tadlh ve 1477 saylt yazrsryla
giirevlendidlen Bakanhk Temsilcisi ibrahim SOYSAL giizetiminde giindemdeki konulan
gtiriiimek iizere toplandr.

Toplantrya ait davet, Kanun'da itngijdildiigii gibi ve giindemi de ihtiva edecek qekilde,

Tiirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 7 Mart 2014 tadh ve 8523 sayfi nijshasrnrn 964,965 ve

966 ncr safalannda, Sabah Gazetesi'rin 7 Mart 2014 tarihli niishasmrn 12 nci ve aynr tarihli
Yeni $afak Gazetesi'dn 8 inci sa,4alannda ila[ edilmek suetiyle ve a1'nca nama yazrh pay

sahiple oden en son giircel adresi bilinenlere taahhiitlu mektupla, toplam giin ve giindeminin
bildirilmesi suretiyle siiresi iginde yaprlmDtlr. Yan$ra, Giindem ve Gi.indeme ait doktimanlar
Kamulu Aydmlatma Platformu (KAP), Etektronik Genel Kurul Sistemi, Banka Merkezi ve

Banka intemet sitesinde hissedarlarrn bilgisine sunulmu;tur.

Banka Esas Siizletmesi, Pay Defteri, Yiitretim Kurulu Y hk Faaliyet Raporu, balrmsrz
denetim raporu, Derctim Kuulu Raporu, finansal tablolar, giindem, hazr bulunanlar listesi ve

toplantlya ait diger dokiimanlar Genel. Kurul Toplantl Salonu'rda haz[ bulundurulmultur.
Aynca, yeterli saylda Ydnetim Kurulu Uyesi ile bagrmsE denetgi Toplantlya kat mrqtf.

Bakar lk Temsilcisi'nin Hazrr Bulunanlar Listesi'ni incelemesi sonucu, Bankann toplam
1,250.000.000 Tl'lik odenmt sermayesire tekabiil eden hisseden 225 TL nominal deferli
hissenin asaleten, 915 .322.420 TL norninal de[erli hissenin de vekaleten olmak iizere toplam
915.322.645 TL nominal degelli hissenin toplantrda temsil edildi[inio ve biiylece gerek

Kanun'da gerckse Esas Siizlesme'de tingiiriilen asgari toplantr oisabrnrn mevcut olduguflufl
anlatrlmasl iizerinei

l, Giindemin I inci maddesi geregince; Banka Yt netim Kurulu Bagkant Sayn Hasan

CEBECI tarafrndan Olagan Genel Kurul Toplantrsfnm agrhqr yaprldr ve saygr durugunda

buluuldu.

Ydnetim Kumlu Bafkanl Saym Hasan CEBECI tarafindan toplantlya kat an hissedarlara ilan
ve tebligatm sttesinde yapddrEl her hissenin hisse tutafl kadar oy hakkrna sahip olduEu ve

oylamalann fiziki katrhmcrlar igin kendilerine dagltllan oylama cihazr ile, elektronik
katrhmcrlar igin de Merkezi Kaylt Kurulutu tatafrndan saglanan Elektronik Genel Kwul
Sistemi iizerinden yap acaEr, giindemle ilgili gdrtigme diizeninin nasrl olacagr belinildi.

Yiinetim Kurulu Baqkan Sayn Hasan CEBECi, 17 Arahk 2013 tarihinde ba$latrlafl ve

kamuoyunca da bilinel adli sonrsturma nedeniyle adli sorugturma konusu birtakrm iglemler

ile baglant r olarak Bankamrdan bilgi ve belge talebinde buluruldugu, koouya ilitkin olarak

ilk etapta, Baika tamfindan 23.12.2013 ve l3.Ol.2ol4 tadhli iizel durum aq*lamalafl ile
kamuya bilgi verildigi; bu agrklamatarda Barika n ulusal ve uluslararasl diizenlemelere aykfr
hiebir i$ veya illeminin olmadrgr gibi, bu i$ternler nedeniyte Halkbank'rn ttizel kitiligine
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yitoelik olarak gerek Emniyet gerekse Yarg tarafinda! herhangi bir inceleme ve soru$turma
bulumadlgmr ve Bankamn, faaliyetlerini gegrnilte oldugu gibi bugiin ve gelecekte de tiim
ulusal ve uluslararasl diizenlemelere uygun ve kesintisiz bir $ekilde siidtudiigiinii
karnuorunun ve yahnmc aflrl bilgisine sunuldugu; sonrastnda ise; konuyla baglartrlr olarak
Barka Teftig Kurulu tarafindan detayl incelonelerin yaprldrgl ve Banka agtsmdan mevzuata
aykrn bir durumun tespit edilmedigi, Bankacrhk Diizenleme ve Denetleme Kuumu
denetgileri tarafindan da Banka nezdinde incelemenin yaprldrlr ve herhaogi bir olumsuz gdriig
veya aykrn iqlern bulgusunun Bankaya iletilmedi$ ve bagrmslz denetim firmasmm, defletim
raporunun giirii$ krsmrnda da belirtildili izere muhternel riskler iqin aynlan ihtiyati karirt*lar
drgrnda Bankamn, 2013 yL faaliyetlerini Bankacrl* Kanunu ve buna bafh olarak grkanlan
diizenlemelere uygun Fkilde yiiriifti.igiinii beyan ettigi ortaklann bilgisine sunulmuqtur.

T.C. Ba$bakanl* Hazine MiisteFrll& Temsilcisi'nin, Esas Siizletme'nin 15 inci ve Genel
Kurul ig YSnergesi'nin 7 nci maddesi uya.nca Yiinetim Kurulu Baqkanr Sayn Hasan
CEBECi'nin Toplantr Baikam, Sayn Nurhan K0CUKKAYALAR'jn Tutanak Ya.anafl ve
Sayn Yusuf Duran OCAK'rn Oy Toplama Memuru olarak segilmeleriyle ilgili 6nergesi
914.'119.3'15 TL'likhissenin kabul, 603.270 Tl'lik hissenin ret o1u sonucunda kabul edilerek
Toplantr BatkanhF olulturulmugur.

2-) Giindemin 2 nci maddesi geregince; T.C. Baqbakanhk Hazine MiistepdrF Temsilcisi'oin
verdigi iinerge dogrultusunda 907.081.737 Tl'lik hissenin kabul, 8.240.908 Tl'lik hissenin
ret oyr sonuculda Yiinetim Kurulu tarafindan hazlrlanan 2013 yh Yiinetim Kurulu Faaliyet
Raporu'nun Genel Kurul Toplanh$ 6ncesinde hissedarlara swrulmuq olmast nedeniyle

okunmamasma, Bagtmslz Denetim Raporu ve Denetim Kuulu Raporu'nun okuffnasma ve
Raporlann gddiliilmesine karar verilmiqtir.

dnerge do[rulrusunda Yiinetim Kurulu Faaliyet Raporu, BagtmsE Denetim Kurululu Raporu

ve Denetim Kurulu Raporu Genel Kurul'da giirii$iilerek miizakerg edilmi$ir.

3-) ciindemin 3 iincii maddesi gerelince; 2013 ylt Finansal Tablolar okunarak Sitrii$iilmii! ve
yaprlan giiriiqme sonrasrndaki oylarna neticesirde 90'7.077 -971 Tl'lik hissenin kabul,
8.2,14.674 Tl'lik hissenin ret oyu sonucunda Fiaaffal Tablolar onaylanmrqt[.

Toplantrda bulunan hissedarlar, 1950'1i yrllarda aldrklan hisselerinin giincel delerinin
hesaplanarak <idenmesi talepl€rini itehniglerdir. Toplanh Bagkam hisse delerlerinin Bankaca
yeniden hesaplamp iidenmesinin miimkiin olmadrgrtu, bu durum ile ilgili olarak goekli
girigim ve bildirimde bulunuldufiunu agrkladr.

4) Giindemin 4 iincii naddesi geregirce; Yiinetim Kuulu'nun kar daErttml ile ilgili teklif
ettili 2013 yh Kar Dagrtrm Tablosu okunamk gitriigiilmii$ ve 974.'115.194 Tl'lik hissenin

kabul, 607.451 Tl'lik hissenin ret oyu sonucurda kabul edilerek onaylanmr$r.

Buna giire; BDDK tarafindan yaymlanan 08.12.2004 tarih, 2004/3 Genelge hiikiimleri
uyannca 351.241.569,19 Tl'lik ertelenmb vergi gideri olu;tugundan dolay kar dalrtrmrna
esas net ddnem kan olan 2-750.843.203,17 TL'dei Esas Sdzleqme'nin 35.3.1. maddesi
uyanflca 137.542.160,16 Tl-'lik birinci tertip genel kanuni yedek akge, kalan kardan, Esas

Siizlegme'dn 35.3.2. maddesi uyannca iidenmis semaye iizerinden o/o5 oraflnda
62.500.000,00 Tl'lik birinci kar pay, kalan kardan, Esas Siizlegme'nin 35.3.3.1. maddesi

ryanrca %o3,92 oraarnda ve 100.000.000,00 TL tutaflnda Yiinetim Kuulu Uyeleri ile Banka
personeline kar pay, kalan kardan, Esas Siizlegme'nin 35.3.3.2. maddesi
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212.584.320,32 Tl'lik ikinci kar pa}1 ve Esas Siizlepme'nin 35.3.4. maddesi uyannca
31.258.432,03 Tl'lik ikinci tertip genel kanuni yedek akge ve kalan bakiye otan
2.306.958.290,66 Tl'lik kar tutanmn da Esas Siizlqme'nin 35.3.5. maddesi uyannca
olaganiistii yedek akge olarak aynlmasr ve Esas Siizlelme'nir 35.3.3.1. maddesi uyannca
yo3.92 ornrnda ve 100.000.000,00 TL tutannda Yiinetim Kurulu Uyeleri ile Banka
personelile yaprlacak kar payl ddsmesinin, net ddnen kan yerine TMS/I9-Qahganlara
Saglanan Faydalar Muhasebe Standartlmn 2l nci paragrafi hiikiimleri uyannca 2013 yh
personel giderine yansrtrlarak aynlan kartlhktan ddenmesi, kar pay itdernelednin 7 Nisan
2014 tarihinde yaprlmasr ve Banka Ydnetim Kurulu Uyeleri ile personeline aplafl kar payr
tutannm dagrtrmlna dair usul ve esaslann Yiinetim Kurulu tarafindan aynca belirlenrnesi
kararlaStmlml$trr.

Hissedarlar temettii ddemeleri ile ilgili detay bilgi talep etmigtir. Toplan[ Balkanftgr, temettii
iiderneleri hakkmda bilgi vermigtir. Eski hissedarlar eski pay oranlanna gdre temettii <idernesi
yaprlmasmr istemiqlerdir. Toplantlda bulunan hissedarlar, 1950'li yllarda aldrktan
hisselerinin giincel de[erinin hesaplanarak 6denmesi taleplerini tekar iletmiqlerdir. Konunun
en iist makamlara bildirilmesi istenmistir. Toplanh Batka hisse delerlerinin Bankaca
yeniden hesaplatup 6detunesinin miimkiin olmadlgrnl, bu durum ile ilgili olarak gerekli
giriqim ve bildirimde bulunulduguru tekar agrkladr-

5) Giindemin 5 inci maddesi gerelince; Banka Yi,netim Kurulu Uyesi Sayn Ahmet
KAHRAMAN'rn vefai nedeniyle yerine Ydnetim Kuulu tarafindan yaprlan Sayn Ali Fuat
TA$KESENLIOGLU'nun atamasl Tiirk Ticaret Kanunu'nun 363 iincii maddesi uyannca
Genel Kurul'un onayna sunulmug ve 908.591.836 Tl'lik hissenin kabul, 6.730.809 Tl'lik
hissenin rct oyu sonucunda onaylanmr$trr.

6-) Giindemin 6 ncr maddesi gerelince; Ytinetim Kuulu Uyeleri ile Denetqinin, Tiirk Ticaret
Kanunu'nun 424 iincii maddesi uyadnca ibra edilmesi hususu Geael Kurula arz edilmigtir.
Yaprlan oylamalar sonucunda, Yiinetim Kurulu Uyeleri ve denetgi, 693.175.127 Tl'lik
hissenin kabul, 222.147.518 Tl'lik hissenin ret olu sonucunda ibm edilmittir.

7-) ciindemin 7 nci maddesi gereEince; T.C. Bagbakanlk Hazine MistegarhF Tensilcisi'nin
verdigi dnerge doErultusunda;

Ydnetim Kurulu Uyesi olarak;

1-)Sayn Hasan CEBECI
2rsayn Silleyman KALKAN
3-)Sayn Ali Fuat TA$KESENLIOGLU
4-)Sayn Emin Siiha QAYKOYLU
5-)Sayn Dr. Nurzahit KESKiN
6rsayn Dr. Ahmet YARZ
7-)Sayn ismail Erol i$BiLEN

'in gtirevlerine devam etmesine,

l-)Sadrk TILTAK
2-)Yunus KARAN

1n 3 ylhk siire ile seqilmesine,
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Denetim Kurulu 0yesi olarak; Faruk OZCELiK ile Ali ARSLANIi giirevine devam
etmesine 732.457.142 Tl'lik hissenin kabul. 182.865.503 Tl'lik hissenin rct ovu ile karar
verilmiStir.

8-) Giindemin 8 inci maddesi gerefince; T.C. Bagbakanlk Hazine Miisteprhlr Temsilcisi,nin
verdigi iinerge dogrultusunda; 01.01.2014 tarihinden itibaren gegerli olmak iizere ve mevcut
ddeme esaslanmn aSmen devaml kay&yla;

Yiinetim Kurulu Uyelerinin Ucretlerinin AyLk Net;

Genel Miidiir Olan Uye Icin 23.500.00 TL
uldesinde Kamu Cdrevi Bulunmavan Uveler icin. 11.400,00 TL
lj]desinde Kamu Ctirer i Bulunan Uveler Icin. 4.750.00TL

Esas Sdzlesme'oin 3l inci maddesi qergevesinde oluqturulan Denetim Kurulu Uyelerine
6denecek iicretin, Yiinetim Kurulu Uyelerine yaprlan Sdeme saysr ve ddnemlerine (temettii
iidemeleri harig) uygun olarak ijderrnesine ve ddemelerin aylrk net olmak iizere;

ljhdesinde Kamu Giirevi Bulunmayan Uveler Icin. 3.475.00 TL
Lhdesinde Kamu Cdrevi Bulunan Uyeler icin. 3.475,00 TL

Olarak belirlerunesine 898.771.717 TL'lik hissenin kabul, 16.550.928 TL'lik hisssnin ret o).u
ile karar verilmiqtir.

9, Gnndemin 9 uncu maddesi gereEincei Tiirk Ticaret Kanunu'nun 399 uncu maddesi
uyaflnca Bar*a n 2014 }1h bagrmsu denetim hizmetinin, Banka Ydnetim Kuulunca
baErmslz denetgi olarak segilen Akis Bagrmsrz Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali
Miigavidik A.$. (KPMG) tarafindan gergekleftirilmesi 899.574.337 Tl'lik hissenin kabul,
15.748.308 Tl'lik hissenin rct o,'u sonucunda onaylanmrgrr.

l0-) Giindemin 10 uncu maddesi geregince; Serrnaye Piyasasr Kurulu'nun Kar Pay Teblili
hiikiimle.i dikkate ahnarak revize edilen Banka Kar Dagltrm Politikasl gdriitillerek
914.6'75.214 TL'llkhissenin kabul, 647.431 Tl'lik hissenin ret oyu sonucunda onaylanmr$tr-

ll, Giindemin ll inci maddesi gerefince; 2013 ]lh faaliyet diinerninde yaprlan ba!r; ve
yardrm, Genel Kurulun bilgisine sunulmuStur. Toplan Bagkarl Sayn Hasan CEBECi,
Banka n 2013 ylmda yaphgr ba&f ve yadrmlar toplall]]r,],,n, 7.92'1,55 TL oldugunu ve bu
tutann, bazl kamu kurum ve kurulullan ile okullann dernirbaq ihtiyacr igin yaprlan
baFllardan olugtugunu belirtmittir.

l2-) Giindemin 12 nci madd€si geregince; Ydnetim Kurulu Uyelerine, Tiirk Ticaret
Kanunu'nun 395 ve 396 no maddeleri kapsamrna giren konularda izin verilmesi hususunda
Ydnetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi 895-402.61 I TL'lik hissenin kabul, 19.920.034 TL'lik
hissenin ret oyu sonucunda kabul edilmiitir.

Aynca, Toplantr Ba$kanhgl .tamfindan, Banka yiinetimini elinde bulundurafl pay sahibi,
Yitnetim ve Denetim Kurulu Uyeleri, idari sorumlulufu bulunan yiineticiler ve bunlann eg ve
ikinci dereceye kadar kan ve srhri hrsrmlanrun, Semaye Piyasasl Kuulu Kulumsal Yitnetim
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ilkeleri'nin 1.3.6 m'lu maddesi kapsamrna gien bir ifleminin bulunmadtgr konusunda Genel
Kurula bilgi veritmiqtir.

l3-) Giindenh 13 iincii rnaddesi geregince; Toplantr Batkanh$ tarafindan, 6362 sayrh
Sermaye Piyasasr Kanunu'nun 13 iincii maddesinin 4 iincii fikasr uyafl[ca; hisselerini kendi
adlanna kaydilegtirmemil olan ortaklann,2014 ylsonuna kadar Merkezi Kayt Kurulu!
nezdinde hisselerini kendi adlanna kaydilegtirmeleriyle ilgili olarak Genel Kurula bilgi
velmi!tfu.

Toplantrda bulunan hissedarlar, 1950'li yllarda aldrklan hisselerinin gtincel de[erioin
hesaplanmasr ve buna g<ire temettii 6denmesi yaprlmasrm, gegmi$ dtinende genel kurul
tebligatlanu ve tcrnettii ddemelerinin nasrl yaprldr[ma dair bilgilerinin olmadrlrnr
belirhniitir. Toplantr Batkanhgr, geqmig dtinern temettii iidemlerini[ ve msll tebligat
yaprldrlr bilgisi verilrd$tir. Ternettii iiderne ve genel kurul tebligatlann mevzuata uygur
yaprldrg a9*1anrn$trr. Bir hissedar, Bankamn, ellerindeki kaydil$tirilmemif hisseleri satm
almaslru talebinde bulunmuitur.

Hissedarlar hisselerinin nasrl ve hangi ve degerdc kaydilepcegi hakkrnda konupma yaprlarak
daay bilgr talep etmi$tir. Toplantr Ba$kanlgr, kaydileqtirmenin usul ve esaslan hakkmda
detay bilgi vedniltir.

I 4, Giindenin Dilekler ve Kaparu$ Bdliimiinde;

Toplanh Balkanl, yaprlan konuqmalar sonrasrnda herhangi bir itiraz olmadrgr gdrerek Genel
Kurul Toplantrsr' kapahnl$ ve gahtmalar sonuqlandtrm$tr.

Giinden maddelerinin fiziki ve elekrodk olarak hissedar bazmda detay oy sonuqlan tutanak
ekine almmrstr. Alukat Hikmet Vuslat SUMEN'iI temsil ettigi hi in oylarna detay
sonuglan fizikflamk katrl4n hissedarlana detay oy listeleri
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