
Kar Dağıtım Politikası 

Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu, 

şirketin o yılki performansını, ekonomik şartları, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz 

önüne alarak Genel Kurul'a kâr dağıtım önerisi sunar. 

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre belirlenen kriterler 

doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında dengeli 

bir politika izlenmesidir.  

Ana Sözleşmenin 38.maddesi uyarınca , 

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile 

muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile 

şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye 

kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının 

düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur:  

Genel Kanuni Yedek Akçe:  

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.  

Birinci Temettü:  

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ 

üzerinden, genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve 

ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci temettü ayrılır. 

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul tarafından tespit edilecek bir 

yüzde nispetinde kar payı, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri hariç kendi aralarında 

taksim edilmek üzere Yönetim Kurulu üyelerine tahsis olunur. 



İkinci Temettü: 

d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 

sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak 

dağıtmaya veya Türk Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile 

ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

Genel Kanuni Yedek Akçe: 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan, pay sahiplerine ödenen % 5 oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan 

tutarın onda biri, TTK’nın 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni 

yedek akçeye eklenir. 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay 

sahipleri için belirlenen kar payı nakden ve/veya hisse senedi biçiminde 

dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve 

yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş 

olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar 

verilemez.  

Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 

tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Dağıtılmasına karar verilen karın 

dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca 

kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar 

dağıtım kararı geri alınamaz. 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu 

konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu esas sözleşme hükümlerine 

göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz. 



Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası kanunun 

örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli özel durum 

açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların 

bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde Genel 

Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf ve derneklere bağış 

yapabilir.  

Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan 

tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen I.nci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve Yönetim Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere kardan 

pay dağıtılmasına karar verilemez. 

Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr 

dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel 

durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine 

duyurulur. 

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve SPK düzenleme ve kararlarına uygun olarak, Şirketimiz 

ve payları Borsa İstanbul’da işlem gören iştiraklerimiz, kar dağıtım politikalarını Genel 

Kurullarının bilgisine sunmuşlar ve kamuya açıklamışlardır. 

 


