
Kar Dağıtım Politikası 

Şirketimizin  kâr  dağıtım  konusundaki  genel  politikası  finansal  pozisyonumuz,  yapılacak  

kongre  ve toplantı organizasyonları, elde edilecek hizmet gelirleri ile organizasyonlar için gerekli 

finansman ile diğer fon ihtiyaçları,  sektörün  içinde  bulunduğu  koşullar,  ekonomik  durum,  

Sermaye  Piyasası  Mevzuatı  ve  Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kâr dağıtımına karar 

verilmesi yönündedir. 

Şirketimizde sermayeyi temsil eden A ve B Grubu pay sahipleri için kar payı dağıtımında 

imtiyaz söz konusu değildir. 

Kâr  dağıtım  politikası  ve  SPK  Kurumsal  Yönetim  İlkelerinde  öngörülen  detayları  içeren  

yıllık  kâr dağıtım önerisi yönetim kurulunca oluşturulur; Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve 

Şirket internet sitesinde bu bilgilere yer verilir. 

Kâr dağıtım  politikası  Genel  Kurul’da  ortakların  bilgisine  sunulmakta  olup,  ayrıca  halka  

açık  şirket olduktan sonraki kâr dağıtım tarihçesi ve sermaye artırımlarına ilişkin detaylı bilgiler ile 

birlikte şirketimizin internet sitesinde kamuya duyurulacaktır. 

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

tutulan finansal tablolarda yer alan net dönem kârı esas alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve ilgili 

diğer mevzuat çerçevesinde  hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”nın ortaklığın sermaye 

yapısını ve iş planını olumsuz yönde etkilememesi koşuluyla en az %25’lik kısmını   ortaklara 

nakden veya bedelsiz hisse olarak dağıtılması için  yönetim  kurulu  genel  kurula  teklifte  bulunur.  

Bu  teklif  kapsamında  genel  kurulca  belirlenecek  kısım dağıtım zamanında hisselerin sahibi olan 

ortaklara dağıtılır. 

2) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları  kapsamında  tutulan yasal kayıtlara göre 

hesaplanan  “net dağıtılabilir dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan; 

a. düşük olması durumunda,  işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre 
hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır. 

   
 

b. yüksek olması durumunda 1’nci maddeye uygun olarak hareket edilir. 

 
3) Türk  Ticaret  Kanunu  ve  Vergi  Yasaları  kapsamında  tutulan  yasal  kayıtlara  göre  net  

dağıtılabilir dönem  karı oluşmaması  halinde,  Sermaye  Piyasası  Mevzuatı,  SPKn.,  SPK Düzenleme  

ve Kararlarına  uygun olarak  hazırlanan  finansal  tablolara  göre  ve  yine  Sermaye  Piyasası  

Mevzuatı,  SPKn.  SPK  Düzenleme  ve Kararlarına uygun olarak “net dağıtılabilir dönem karı” 

hesaplanmış olsa dahi, kar dağıtımı yapılmaz. 

4) Yukarıdaki  esaslara  göre  bulunan  dağıtılacak  kârın,  çıkarılmış  sermayenin  %10’undan  

az olması halinde kâr dağıtımı yapılmaz. 



Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararlarına uygun olarak ve Esas 

Sözleşmemizde belirtilen  esaslar  çerçevesinde,   Şirketimiz  tarafından  bir  hesap  dönemi  

içerisinde  yapılacak  yardım  ve bağışların  üst  sınırı  Genel  Kurul  tarafından  belirlenir.  Genel  

Kurulca  belirlenen  sınırı  aşan  tutarda  bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” 

matrahına eklenir. 

Kâr  payı  dağıtımına,  en  geç  dağıtım  kararı  verilen  genel  kurul  toplantısını  takiben  

30’uncu  gün itibarıyla ve her halükarda hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır. 

Şirketimiz,   Sermaye   Piyasası   Mevzuatı;   SPKn.,   SPK  Düzenleme   ve  Kararları   ile  Esas  

Sözleşme hükümlerine  uygun olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda  kar payını, nakden 

ve/veya “bedelsiz  pay” şeklinde peşin olarak dağıtabilir veya taksitlendirebilir. 

Şirketimiz,  Genel  Kurul’un  alacağı  karar  doğrultusunda  pay  sahibi  olmayan  diğer  kişilere  

de  kar dağıtımı yapabilir. Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; Sermaye 

Piyasası Kanunu., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uyulur. 

Şirketimiz,   Türk   Ticaret   Kanunu;   Sermaye   Piyasası   Mevzuatı;   Sermaye   Piyasası   

Kanunu,   SPK Düzenleme  ve Kararları; Vergi Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri  ile 

Esas Sözleşmemiz  ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payı avansı dağıtımı kararı alabilir ve 

kar payı avansı dağıtımı yapabilir. 

Şirketimizin kar dağıtımına ilişkin esaslar esas sözleşmenin 20 nolu maddesine göre 

düzenlenmiştir. 

 


