
  
 

 

Kar Dağıtım Politikası 

 

KAR DAĞITIM POLİTİKASI VE KAR DAĞITIM ZAMANI 

Şirket kar dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatında 

yer alan düzenlemelere uyar. 

Şirket’in genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması 

zorunlu olan miktarlar ve şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap 

dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra, geriye kalan net (safi) kardan, 

varsa, geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi 

olunur. 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

1) Çıkarılmış sermayenin beşte birini buluncaya kadar karın yüzde beşi (%5) 

nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır. 

Birinci Temettü 

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

üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır. 

3) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra Genel Kurul, kar payının, yönetim kurulu 

üyelerine, Şirket’in memurlarına, çalışanlarına imtiyazlı pay sahiplerine ve işçilerine 

dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir. 

İkinci Temettü 

4) Safi kardan, yukarıdaki bentlerde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan 

kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, dönem sonu 

karı olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave etmeye veya 

fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

 



  
 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

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

kısımdan, ödenmiş sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın 

onda biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca, ikinci tertip 

kanuni yedek akçe ayrılır. 

6) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri 

için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça, başka yedek 

akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay 

sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, 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 

7) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur. 

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu 

itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın 

dağıtılır. 

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

konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. 

Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul’a önerdiği kar dağıtım teklifi, ülke ekonomisi ve 

Şirket’imizin finansal durumu gözetilerek, pay sahiplerinin beklentileri ve Şirket’imizin 

yatırım gereksinimleri arasındaki hassas denge gözetilerek belirlenmektedir. 

 


