
	

	

POLİSAN	HOLDİNG	TEMETTÜ	POLİTİKASI	

Holding,	Türk	Ticaret	Kanunu	hükümleri,	Sermaye	Piyasası	Mevzuatı,	Vergi	Mevzuatı	ve	diğer	
ilgili	mevzuat	 ile	Holding	Esas	Sözleșmesinin	kar	dağıtımı	 ile	 ilgili	maddesi	çerçevesinde	kar	
dağıtımı	 yapmaktadır.	 Holding’in	 Temettü	 Politikası,	 ulusal	 ve	 küresel	 ekonomik	 șartlar,	
sermaye	piyasalarındaki	șartlar,	Holding	iștirak	ve	bağlı	ortaklıklarının	uzun	vadeli	stratejileri,	
sermaye	 gereksinimleri,	 yatırım	 ve	 finansman	 politikaları	 ve	 faaliyetlerine	 ilișkin	 nakit	 ve	
karlılık	 beklentilerine	 tabi	 olup,	 Yönetim	 Kurulu,	 Genel	 Kurul’un	 onayına	 sunmak	 üzere	
temettü	konusu	ile	ilgili	her	yıl	için	ayrı	bir	karar	alır.		
	
Holding,	 temettü	 dağıtımını	 nakit	 ve/veya	 bedelsiz	 pay	 olarak	 gerçekleștirebileceği	 gibi,	
hissedarları	 için	 daha	 fazla	 katma	 değer	 yaratmak	 adına	 yukarıda	 belirtilen	 șartlar	 ve	 ilgili	
mevzuat	 kapsamında	 kendi	 hisselerini	 geri	 almayı	 da	 değerlendirebilir.	 Karın	 Tespiti	 ve	
Dağıtılması	Holding’in	Esas	Sözleșmesinde	düzenlenmiștir.		
	
Holding	 Esas	 Sözleșmesine	 göre	 kar	 payı	 dağıtımında	 herhangi	 bir	 imtiyaz	 söz	 konusu	
değildir.		
	
Kar	 dağıtım	 politikası	 ve	 yıllık	 kar	 dağıtım	 önerisi	 faaliyet	 raporunda	 yer	 almakta,	 Genel	
Kurul’da	 ortakların	 bilgisine	 sunulmakta	 ve	 Holding	 internet	 sitesi	 ile	 kamuya	
duyurulmaktadır.		

Polisan	 Holding’in	 Esas	 Sözleşmesinde	 Karın	 Tespiti	 ve	 Dağıtılması	 ile	 ilgili	 30.	 Madde	 şu	
şekilde	düzenlenmiştir.	

Şirketin	hesap	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	safi	(net)	kar,	varsa	geçmiş	yıl	zararlarından	düşülmesinden	sonra,	sırasıyla	
aşağıda	gösterilen	şekilde	tevzi	olunur:	

Birinci	Tertip	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,	 Sermaye	 Piyasası	 Kurulu’nca	 saptanan	 oran	 ve	 miktarlarda	 birinci	
temettü	ayrılır.	

c) Yukarıdaki	 indirimler	 yapıldıktan	 sonra,	 Genel	 Kurul,	 kar	 payının,	 yönetim	 kurulu	
üyeleri	 ile	 memur,	 müstahdem	 ve	 işçilere,	 intifa/kurucu	 intifa	 senedi	 sahiplerine,	
imtiyazlı	pay	sahiplerine,	çeşitli	amaçlarla	kurulmuş	vakıflara	ve	benzer	nitelikteki	kişi	
ve	kurumlara	dağıtılmasına	karar	verme	hakkına	sahiptir.		

	

	



	

	

İkinci	Temettü:	

d) Safi	 kardan,	 (a),	 (b),	 (c)	 bentlerinde	 belirtilen	 meblağlar	 düşüldükten	 sonra	 kalan	
kısmı,	Genel	Kurul,	kısmen	veya	tamamen	ikinci	temettü	payı	olarak	dağıtmaya	veya	
fevkalade	yedek	akçe	olarak	ayırmaya	yetkilidir.	

İkinci	Tertip	Kanuni	Yedek	Akçe:	

e) Pay	 sahipleriyle	 kara	 iştirak	 eden	 diğer	 kimselere	 dağıtılması	 kararlaştırılmış	 olan	
kısımdan,	 ödenmiş	 sermayenin	%5’i	 oranında	 kar	 payı	 düşüldükten	 sonra	 bulunan	
tutarın	 onda	 biri,	 TTK’nın	 466’ncı	 maddesinin	 2’nci	 fıkrası	 3’üncü	 bendi	 uyarında	
ikinci	tertip	kanuni	yedek	akçe	olarak	ayrılır.	

Yasa	hükmü	 ile	ayrılması	gereken	yedek	akçeler	ayrılmadıkça,	esas	sözleşmede	pay	
sahipleri	için	belirlenen	birinci	temettü	ve	oydan	yoksun	hisse	senetleri	sahipleri	için	
belirlenen	 kar	 payı	 nakden	 ve/veya	 hisse	 senedi	 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	 kar	 payı	 dağıtılmasına	 karar	 verilemez.	 Ayrıca	
kardan	 ikinci	 temettü	 dağıtılması	 halinde	 oydan	 yoksun	 hisse	 senetlerinin	 diğer	
paylar	gibi	sermaye	payları	oranında	eşit	yararlanma	hakları	vardır.	

Paylara	 ilişkin	 temettü,	 kıstelyevm	 esası	 uygulanmaksızın,	 hesap	 dönemi	 sonu	
itibarıyla	 mevcut	 payların	 tümüne,	 bunları	 ihraç	 ve	 iktisap	 tarihleri	 dikkate	
alınmaksızın	dağıtılır.	

Dağıtılmasına	 karar	 verilen	 karın	 dağıtım	 şekli	 ve	 zamanı,	 yönetim	 kurulunun	 bu	
konudaki	teklifi	üzerine	genel	kurulca	kararlaştırılır.	

Bu	ana	sözleşme	hükümlerine	uygun	olarak	dağıtılan	karlar	geri	alınmaz.	

Sermaye	 Piyasası	 Kanunu’nun	 15.	 maddesindeki	 düzenlemeler	 çerçevesinde	
ortaklara	temettü	avansı	dağıtabilir.	

Yıllık	 karın	 pay	 sahiplerine	 hangi	 tarihte	 ne	 şekilde	 verileceği,	 Sermaye	 Piyasası	
Kurulu’nun	konuya	 ilişkin	düzenlemeleri	dikkate	alınarak	Yönetim	Kurulu’nun	teklifi	
üzerine	Genel	 Kurul	 tarafından	 kararlaştırılır.	 Karın	 dağıtım	 zamanının	 belirlenmesi	
için	Genel	Kurul	Yönetim	Kurulu’na	yetki	verebilir.	

	

	


