Türk Telekomünikasyon A.Ş.
Kar Dağıtım Politikası
Şirketimizin kar dağıtım politikası; Esas Sözleşmenin 28,29 ve 30.maddelerine göre göre dağıtılabilir
kârın azamisinin dağıtılması şeklindedir.
İLGİLİ ANA SÖZLEŞME MADDELERİ:
KARIN DAĞITIMI
MADDE 28.
Şirketin umumi masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri ve şirketçe ödenmesi veya ayrılması zaruri
olan miktar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler, hesap dönemi sonunda tespit
olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi (net) kar, varsa geçmiş
yıl zararlarının indirilmesinden sonra sırası ile aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur.
a)

29. Maddede düzenlenen T.T.K.’un 466’ncı maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne göre ödenmiş
sermayenin beşte birini buluncaya kadar safi karın %5’i kanuni yedek akçe olarak ayrılır.

b) Net dağıtılabilir karın üzerinden pay sahipleri için Sermaye Piyasası Kurulunca saptanan oran ve

miktarda birinci temettü ayrılır. Kanunen ayrılması zorunlu olan birinci temettü, hesap dönemi
itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit
olarak dağıtılır.
c)

Safi kârdan a, b paragraflarında belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul
kısmen veya tamamen ikinci temettü hissesi olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak
ayırmaya yetkilidir.

d) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan

ödenmiş sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk
Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe
olarak ayrılır.
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 kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine,
katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya
kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.

f)

Sermaye Piyasası Kanunu ile vergi mevzuatı hükümleri uyarınca, Genel Kurulun Yönetim
Kuruluna yetki vermesi şartıyla ilgili yılla sınırlı olmak üzere avans kar payı dağıtılabilir. Avans
kar payının dağıtıldığı hesap döneminin zarar ile sonuçlanması ya da yıllık kârın dağıtılan avans
kar payını karşılamaması durumunda, Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca bir önceki yıla ait
bilançoda yer alan olağanüstü yedek akçelerden ya da olağanüstü yedek akçe tutarının yeterli

olmaması durumunda temettü avansı karşılığında alınan teminatlar paraya çevrilip gelir
kaydedilerek bu tutardan mahsup edilir.
Senelik karın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel
Kurul tarafından Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak kararlaştırılır.
C Grubu Hisse sahibi kardan pay alamaz.

YEDEK AKÇE
MADDE 29.
Türk Ticaret Kanununun 466 maddesi hükmüne göre, Şirket tarafından her mali yıl safi karın %5’i
nispetinde ayrılan Kanuni Yedek Akçe şirket sermayesinin %20’sine varıncaya kadar ayrılmaya devam
olunur. Türk Ticaret Kanununun 466’ıncı maddesi hükümleri saklıdır.
Kanuni Yedek Akçe, Şirket sermayesinin %20’sine eşit miktardan herhangi bir sebeple azalacak olursa,
Kanuni Yedek Akçe %20'ye varıncaya kadar Şirketin safi karının %5’i yeniden yedek akçe ayrılmaya devam
olunur.

KARIN ÖDEME ZAMANI VE ŞEKLİ
MADDE 30.
Denetçilerden, Denetlenmiş Hesaplarla ilgili raporlarını imzaladıkları tarihte, (masrafı Şirkete ait olmak
üzere) Şirket tarafından kanunen dağıtılabilecek kârın miktarını da bildirmeleri talep edilecektir.
Yönetim Kurulu ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, mâkul karşılıkları ve
yedek akçeleri ayırmak ve aşağıdaki şartlara uymak kaydıyla, her mali yıl için kanunen dağıtılabilecek kârın
azamisinin dağıtılması için teklifte bulunacaktır.
Eğer aşağıdaki şartlar gerçekleşmezse veya ilgili dağıtım yapıldığında gerçekleşmeyecekse, aşağıdaki
paragrafa tabi olmak koşuluyla, Şirket bu şartları ihlal etmeyecek şekilde karının dağıtılabilecek maksimum
miktarını dağıtabilir.
Aşağıdaki şartların oluşması halinde ve Sermaye Piyasası mevzuatına aykırı olmamak kaydıyla net kâr
dağıtılmayabilir:
a) Kar dağıtımı herhangi bir Grup Şirketi tarafından herhangi bir alacaklıya yapılan taahhütleri ihlal
edecekse veya ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğunun kanaatine göre
takip eden 12 ay içinde böyle bir ihlalin meydana gelme ihtimali varsa; veya
b) Yönetim Kurulu, ilgili Yönetim Kurulu toplantısında hazır bulunanların çoğunluğu ile, dağıtımın
aşağıdaki konularla ilgili olarak herhangi bir Grup Şirketinin menfaatlerine önemli ölçüde zarar
vereceğine karar verirse; (i) iş planında veya bütçede Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış bir yatırım

programının uygulanması; veya (ii) Grup Şirketleri’nin ticari beklentileri ve Grup Şirketleri’nin mali
durumunu sağlıklı olarak devam ettirmek ihtiyacı.
Sermaye piyasası kurulunun kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

