Kâr Dağıtım Politikası
Kurumsal Yönetim Komitesinin hazırladığı ve Yönetim Kurulumuzun 17 Şubat 2015 tarih ve 744
sayılı karar ile teklif edilen “Kar Dağıtım Politikası” aşağıdaki şekilde 23 Mart 2015 tarihli Genel
Kurul’da kabul edilmiştir.
Şirketimiz, uzun vadeli stratejileri, yatırım ve finansman planları ile kârlılık durumu da dikkate
alınarak, SPK tebliğlerine göre hesap edilen dağıtılabilir kârdan az olmamak üzere ortaklarına
temettü dağıtır. Dağıtılacak temettünün tamamı nakit veya tamamı bedelsiz (şirket
kaynaklarından karşılanarak) olabileceği gibi kısmen nakit ve kısmen de bedelsiz olabilir. Diğer
dağıtım yöntemlerinde ise SPK’nın ilgili mevzuat, tebliğ ve düzenlemelerine uygun hareket
edilir.
Kâr payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel
Kurul tarafından hükme bağlanır.
Kârın dağıtımı, TTK’na ve SPK’ya uygun şekilde ve yasal süreler içinde gerçekleştirilir. Şirket, kâr
dağıtımı politikasını Olağan Genel Kurul’da ayrı bir gündem maddesi ile pay sahiplerinin
bilgisine sunar, faaliyet raporu ve internet sitesinde menfaat sahiplerine duyurur. Yönetim
Kurulu, kâr dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılamayacağını ve dağıtılamayan kârın
nerede kullanılacağını Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunar.
Ana Sözleşme gereği; Şirket’in kârına katılım konusunda herhangi bir imtiyaz
bulunmamaktadır. Temettü, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı
dağıtılabilir.
Sermaye Piyasası Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, vergi yasaları ve ilgili mevzuat hükümleri ile
dikkate alınarak hazırlanan Şirket Ana Sözleşmesi Madde 30 “Kâr Dağıtım Maddesi“ aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir.
Şirket’in genel masrafları ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zorunlu
olan tutarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda
tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net)
kâr, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde
dağıtılır.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe
a) Yıllık kârın %5’i (yüzde beş), Ödenmiş Sermayenin %20’sine (yüzde yirmi) ulaşıncaya kadar
genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
Birinci Temettü
b) Kalandan Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.
İkinci Temettü
c) Safi kârdan “a” - “b” bendlerinde belirtilen tutarlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel
Kurul kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya olağanüstü yedek
akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
İkinci tertip kanuni yedek akçe
d) Pay sahipleri ile kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan
ödenmiş sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın %10’u (yüzde
on) Türk Ticaret Kanunu uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. Kâr payının ve
olağanüstü yedek akçelerin sermaye artırımı suretiyle hisse senedi olarak dağıtılması
durumunda ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılmaz.
e) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça ana sözleşmede pay sahipleri
için belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka
yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 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.
Birinci temettü dahil kârın dağıtım tarihi ve şekli Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri gözetilerek
Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır.

