
KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

Şirketimizin ilgili yıla ait dağıtılacak karı; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak, yönetim 

kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenmektedir. 

Genel Kurullar her yıl hesap bitimini takiben yapılmakta olup, kar dağıtımı olması durumunda Genel 

Kurulda alınan dağıtım tarihi kararına uygun olarak süresinde yapılacaktır.  

Kar payı hesaplamaları ve ödemeleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun bu konuda tebliğ ve ilke kararları 

doğrultusunda gerçekleştirilir. Son üç yılda dağıtılabilir kar oluşmadığından kar payı ödemesi 

olmamıştır. 

Karın Taksimi (Esas Sözleşme Madde 27) 

Şirketin kar ve zararı T.T.K’na, Sermaye Piyasası Kanunu’na ve ilgili mevzuata, vergi kanunlarına ve 

muhasebe mevzuatına göre tespit edilir. Şirketin genel giderleriyle çeşitli amortisman bedelleri gibi 

şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktar hesap dönemi sonunda saptanan gelirlerden 

indirildikten sonra geriye kalan miktar safi karı oluşturulur. 

A) Safi Kardan; 

1. Ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar  T.T.K’nun 466/1 maddesi uyarınca karın %5 

nispetinde birinci tertip yedek akçe ayrılır.  

2. Şirket tüzel kişiliğine ait vergiler ve benzerleri düşürülür. 

B) Kalan Kardan; 

Sermaye piyasası kurulunca tesbit olunacak nispet ve miktarda birinci temettü hissesi ayrılır.  

C) Bakiyenin kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtılmasına dönem sonu karı olarak 

bilanço da bırakılmasına kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave edilmesine özel bir fonda 

toplanmasına veya fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına sözleşme veya ilgili yasa hükümlerine 

aykırı olmamak kaydıyla sair surette tefrikine genel kurulca karar verilir. Sermaye Piyasası Kanunu Md. 

15/2 uyarınca yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına  

yönetim kurulu üyeleri ile memur müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar verilmez. 

Yönetim Kurulu üyelerine, memur ve müstahdemlere ayrılacak miktardan, II temettü olarak hissedarlara 

dağıtılmasına maddesi 2.fıkrası 3 numaralı bendi gereğince %10 kesilerek umumi yedek akçe eklenir. 

Karın Tevzi Tarihi (Esas Sözleşme Madde 28)    

Kar dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu tebliğleri gözetilerek yönetim kurulunun teklifi 

üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Bu ana sözleşme hükümlerine göre dağıtılan karlar geri alınmaz. 

İlke olarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hazırlanan ve bağımsız denetime tabi tutulan 

finansal tablolarda yer alan net dönem karı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili diğer 

mevzuat çerçevesinde hesaplanan ‘’dağıtılabilir dönem karı’’nın asgari %20’si nakit veya bedelsiz hisse 

şeklinde dağıtılır. 

Yukarıdaki esaslara göre bulunan dağıtılacak karın, çıkarılmış sermayesinin %5’inden az olması halinde 

kar dağıtımı yapılamaz. Genel Kurul’da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit 

veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de 

belirlenebilir. Kar dağıtımı nakit şeklinde ise ilgili hesap dönemini izleyen en geç beşinci ayın sonuna 

kadar, bedelsiz hisse şeklinde ise en geç altıncı ayın sonuna kadar tamamlanır. Kar dağıtım politikası 

çerçevesinde, temettü ilgili hesap dönemi itibariyle mevcut payların tümüne eşit olarak dağıtılır. 


