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NORM Holding Kar Dağıtım Politikası 

 
 
1. Amaç ve Kapsam 

 
1.1 NORM Holding ve bağlı şirketlerinde, kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması 

konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Ortaklar Sözleşmesi hükümleri kapsamında 

uyulması gereken standart, ilke ve kuralları belirlemek için Kar Dağıtım Politikası 

oluşturulmuştur.  

 

2. Kar Dağıtımı Yaklaşımı 

 

2.1 Kar dağıtım politikası hususunda Türk Ticaret Kanunu ve Ortaklar Sözleşmesi, Vergi 

Mevzuatı ve Esas Mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu 

kar dağıtım teklifini hazırlayıp Genel Kurulun onayına sunar.  

2.2 Genel Kurul Toplantısında karın dağıtılıp dağıtılmayacağı ve ne şekilde ve ne zaman 

dağıtılacağı hususları görüşülüp karara bağlanır. Mevzuata uygun olarak tüm 

bildirimler yasal süreleri içerisinde yerine getirilir.  

2.3 Şirket, kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. 

2.4 Kar dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati 

arasında dengeli bir politika izlenir. 

2.5 Dağıtılmasına karar verilen karın hak sahiplerine ödenme zamanı ve şekli Yönetim 

Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 

2.6 Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, 

yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından ve şirket tarafından ödenmesi ve 

ayrılması zorunlu olan miktarlar ile Şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi 

gereken vergiler çıkarıldıktan sonra yıllık bilançoda görülen net dönem karından 

varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra, yürürlükteki mevzuat hükümlerine 

uygun olarak hesaplanır. 

2.7 Net dönem kârının %5’i, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar genel 

kanuni yedek akçeye ayrılır.  

2.8 Kalan miktarın %5’i Şirket Esas Sözleşmesi Madde 7 ve TTK m. 348 uyarınca kurucu 
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intifa senedi sahiplerine ödenir. 

2.9 Genel Kurul, net dönem kârından (2.7) ve (2.8) bentlerindeki tutarlar düşüldükten 

sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya 

tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir. Ancak her halükarda, bu tutarın 

en az %5’inin dağıtılması zorunludur. Dağıtılmasına karar verilen kâr payı 

üzerinden Türk Ticaret Kanunu madde 519/2 uyarınca 2. tertip yedek akçe ayrılır.  

2.10 A Grubu Ortakların sahip olduğu kâr payında imtiyaz uyarınca, dağıtılmasına karar 

verilen temettünün öncelikle %25’i A Grubu Ortaklara ortaklık paylarıyla orantılı 

olarak dağıtılır. 

2.11 Net dönem kârından (2.7), (2.8), (2.9)  ve (2.10) bentlerindeki tutarlar düşüldükten 

sonra kalan miktar A Grubu Ortaklar dâhil olmak üzere tüm Ortaklara ortaklık 

paylarıyla orantılı olarak dağıtılır. 

2.12 Genel Kurul, ortaklar arasında kâr payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı 

avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem 

finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir. 

2.13 Yedek akçeler ayrılması hususunda Türk Ticaret Kanunu madde 519 ve madde 523 

hükümleri uygulanır.  

 

3 Yürürlük ve Uygulama 

3.1 Bu düzenleme, buna ilişkin değişiklikler Norm Holding Yönetim Kurulu kararı ile 

yürürlüğe girer. Genel Kurul’da pay sahiplerinin bilgisine sunulur. 

3.2 Bu düzenlemenin yürütmesinden öncelikle Kurumsal Yönetim Komitesi olmak 

üzere, Norm Holding Yönetim Kurulu sorumludur. 

 


