
 

 

KÂR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI 

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak 

İşbu kâr payı dağıtım politikası, Ulusal Faktoring A.Ş.’nin (“Şirket”) Esas Sözleşmesi (“Esas 
Sözleşme”) ve ilgili düzenlemeler kapsamında yapacağı kâr payı ve kâr payı avansı 
dağıtımlarına ilişkin esasları belirler. 

Bu politika Esas Sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk 
Ticaret Kanunu (“TTK”), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği (“Kâr Payı Tebliği”), II-17.1 sayılı 
Kurumsal Yönetim Tebliği, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. 

Madde 2: Amaç 

Kâr payı dağıtım politikasının amacı Şirket’in ilgili mevzuata uygun olarak yatırımcılar ve 
Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politikanın izlenmesini sağlamak, yatırımcıları 
bilgilendirmek ve kâr dağıtımı anlamında yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir. 

Madde 3: Kâr Payı Dağıtımı Esasları 

 Kâr payı dağıtım kararına, kârın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun 
önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir.  

 İlgili düzenlemeler ve mali imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, Şirket’in uzun 
vadeli stratejileri, iştirak ve bağlı ortakların sermaye gereksinimleri, yatırım ve 
finansman politikaları, kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak; Esas Sözleşme, TTK, 
SPKn, Kâr Payı Tebliği ve vergi düzenlemeleri çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir 
net dönem kârının asgari %18’inin pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişilere 
dağıtılması hedeflenmektedir.  

 Kâr payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin belirli 
oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir.  

 Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul'un Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 22. maddesi 
uyarınca, kâr payı ödemesinin Şirket'in faaliyetlerine zarar vermeyecek olması kaydıyla, 
net kârın %18'ini aşan bir miktar için kâr payı dağıtımı oranının ve zamanlamasının 
onaylanması önemli genel kurul kararlarından olup, A ve B Grubu pay sahiplerinin 
tamamının olumlu oyunu gerektirir. 

 Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 
tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirket’in payları 
arasında kâr payı imtiyazı öngören bir pay bulunmamaktadır. 

 Kâr payı dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla, 
eşit veya farklı tutarlı taksitlerle de kâr payına ilişkin ödemeler yapılabilir. Taksit sayısı 
genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla 
yönetim kurulu tarafından belirlenir.  

 TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme’de veya işbu kâr 
dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek 
akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim 
kurulu üyelerine, Şirket çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kârdan 
pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı 
nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. 



 

 

 Kâr payı dağıtım işlemlerine, en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının 
yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, genel kurulda belirlenen 
tarihte başlanır. 

 Esas Sözleşme uyarınca, genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı, kanunen 
müsaade edilmediği sürece geri alınamaz. 

 Bu politika, şirketin finansal pozisyonu, yapılacak yatırımlarla ilgili diğer fon 
ihtiyaçları, sermaye yeterliliği ve öz kaynak gücü, sektörün içinde bulunduğu koşullar, 
ekonomik ortamdaki koşullara bağlı olup, pay sahiplerinin gelecekte nakit ve/veya pay 
olarak kar payı alabileceklerine dair bir güvencede de bulunmamaktadır. 

 Yönetim kurulunun genel kurula kârın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde, bunun 
nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekline ilişkin bilgilere kâr dağıtımına ilişkin 
gündem maddesinde yer verilir ve bu husus genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine 
sunulur.  

Madde 4: Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları 

 Şirket Esas Sözleşmesi kâr payı avansı dağıtımına uygun olup, Yönetim Kurulu, Genel 
Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uymak 
kaydı ile ilgili hesap dönemi ile sınırlı olacak şekilde kâr payı avansı dağıtma kararı 
alabilir. 

 Esas Sözleşme'nin "Genel Kurul'un Toplantı ve Karar Nisabı" başlıklı 22. maddesi 
uyarınca kâr payı avansı dağıtımı kararı alınması önemli genel kurul kararlarından olup, 
A ve B Grubu pay sahiplerinin tamamının olumlu oyunu gerektirir. 

Madde 5 – Kamuyu Aydınlatma 

 SPK'nın ilgili düzenlemeleri uyarınca kâr dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi 
veya kâr payı avansı dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararı, şekli ve içeriği ile kâr 
dağıtım tablosu veya kâr payı avansı dağıtım tablosu ile birlikte kamuya duyurulur.  

 Kâr dağıtım tablosunun en geç olağan genel kurul gündeminin ilan edildiği tarihte 
kamuya açıklanması zorunludur. Ayrıca işbu kâr dağıtım politikasında değişiklik 
yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve 
değişikliğin gerekçesi de kamuya duyurulur. 

 İşbu politika, genel kurulun onayını müteakip Şirket’in internet sitesinde kamuya 
açıklanır. 


