
ORTAKLARIMIZA 2006 YILI  
KÂR PAYI DAĞITIM DUYURUSU  

Şirketimiz 2006 yılı kârından kâr payı ödemesine, ibraz edilecek 2006 yılı kâr payı kuponları karşılığında 
28.03.2007 tarihinden itibaren, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde  başlayacaktır. 
 
Kâr payı  ödemeleri, 28.03.2007- 31.12.2008 tarihleri arasında aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde;   
31.12.2008 tarihinden sonra ise şirket merkezinde yapılacaktır. 
 
Kâr payı alacak ortaklarımızdan; 
 
-Tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri veya daimi temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar 
mükellef kurum ortaklarımıza, % 183,41 nispetinde ve 1,00 YTL’lık nominal değerli hisse senedine  
1,8341 YTL brüt=net nakit temettü ödenecektir. Brüt  temettü alacak tüzel kişi ortakların işlemlerini 
yaptırabilmeleri için Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş’nin isteyeceği  (vergi levhası, ticaret sicil 
gazetesi, faaliyet belgesi vb.) evrakları vermesi gerekmektedir. 
 
-Diğer hissedarlarımıza brüt % 183,41 net %155,89 nispetinde ve 1,00 YTL’lık nominal değerli hisse 
senedine brüt 1,8341 YTL, net 1,5589 YTL nakit temettü ödenecektir. 
 
BAŞVURU ŞEKLĐ: Ortaklarımız, ellerindeki hisse senetlerinin 2006 yılı kâr payı  kuponu ile aşağıda 
belirtilen yerlere müracaat ederek  kâr paylarını alabilirler. 
 
BAŞVURU YERLERĐ: Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Merkezi Harbiye-Đstanbul ve Yapı Kredi 
Bankası A.Ş.’nin Đstanbul’da Nakkaştepe, Bağdat Caddesi, Etiler Nispetiye Caddesi, Bakırköy Dikilitaş, 
Feneryolu ve Beylikdüzü şubelerinde, Ankara’da Ankara ve Çankaya Cinnah şubesi, Đzmir’de Đzmir, 
Karşıyaka Yalı ve Bornova Hükümet Konağı şubeleri ve ayrıca Mersin Şb, Gebze Çarşı Şb, Adana 
Çukurova Şb, Bursa Fomara Şb. ve Kocaeli  şubeleri. 
 
Kâr payı ödemeleri ile ilgili hususlar: 
Đşlemlerinizin yukarıda belirtilen başvuru yerlerinde  düzenli ve çabuk  yapılmasını sağlamak için; 
 
a.Kâr payı kuponlarının itina ile işaretli yerlerinden kesilmesini ve tertip bazında küpür-seri numarası 
sırasına sokulmasını, 
b.Nominal 5.000,- YTL’dan fazla hisse senedine sahip ortaklarımızın müracaat edecekleri şubeden 
telefonla randevu almalarını, 
c.Đşlemlerin 09.00 – 12.00 / 14.00 -16.00 arasında yapılacağını, 
sayın ortaklarımızın dikkatlerine sunarız.  
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