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KAR DAĞITIM POLİTİKASI 
 
Adese Alışveriş Merkezleri Ticaret Anonim Şirketi, Sermaye Piyasası Mevzuatınca 

belirlenen oran ve miktardan az olmamak üzere, Türk Ticaret Kanunu ve Esas 

Sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde Genel Kurul'da alınan karar doğrultusunda 

dağıtılacak kar payı miktarının belirlenmesi ve yasal süreler içerisinde dağıtılması esasını 

benimsemiştir. 

 

Şirketimiz kar dağıtımında; uzun dönem stratejileri, yatırım ve finansman politikaları, 

karlılık ve nakit durumu ile ülke ekonomisinin ekonomik ve politik gelişmeleri, içinde yer 

aldığı sektörün durumu analiz edilerek pay sahipleri menfaati ile şirketimiz menfaati 

arasında tutarlı, adil ve sürdürülebilir bir politika benimsenmeye çalışılmaktadır. 

 

Genel kurulda alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya 

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

şeklinde de belirlenebilir. Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, genel kurul tarafından 

kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımının Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 

belirlenen yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir. 

 

Kar payının dağıtılmasında esas sözleşmenin 20'inci maddesi çerçevesinde, şirketin 

karı,Türk Ticaret Kanunu,Sermaye Piyasası mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe 

ilkelerine göre tespit edilir.Şirketin hesap dönemi sonunda tespit edilen 

gelirlerden,şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya 

ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirkettüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu 

vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi(net)kar,varsa 

geçmiş yıl zararlarının 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 Kurulun'ca 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) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten 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'ncü bendi uyarınca ikinci 

tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

 

Pay sahiplerine ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu 

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

dağıtılır. Şirketimiz esas sözleşmesi hükümlerine göre, kar payı avansı yapılabilmektedir.  

 

 


