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Halka aç›k flirketlerin 2008 y›l› faaliyetlerinden elde ettikleri karlar›n da¤›t›m esaslar› Sermaye
Piyasas› Kurulu taraf›ndan 09.01.2009 tarih 1/6 say›l› toplant›da belirlenmifl ve kamuoyuna
duyurulmufltur. Buna göre:

Paylar› borsada ifllem gören halka aç›k flirketlerin 2008 y›l› karlar›ndan yapacaklar›
zorunlu da¤›t›m oran› %20 olarak belirlenmifltir. Bu temettü, genel kurulda
al›nacak karara göre; nakden ve/veya hisse senedi veya belli oranda nakit belli
oranda bedelsiz pay fleklinde da¤›t›labilir.

Kar pay›n›n hesap dönemini izleyen 5. ay›n sonuna kadar da¤›t›lmas› zorunludur.
Temettü pay olarak da¤›t›lacak ise, yine ihraç edilecek paylar›n Kurul kayd›na
al›nmas› için 5. ay sonuna kadar Sermaye Piyasas› Kuruluna baflvuru yap›lacakt›r.

Da¤›t›ma konu edilecek kar 2008 y›l› UFRS mali tablolar›nda tespit edilen kar olacakt›r.

Konsolide mali tablo düzenlemek zorunda olan flirketlerde kar da¤›t›m› konsolide
mali tablolardaki kardan hareketle yap›lacakt›r.

Yasal kay›tlarda bulunan kaynaklardan karfl›lanabildi¤i sürece, SPK seri XI-29
no.lu tebli¤e uygun olarak haz›rlanan finansal tablodaki net dönem kar› esas
al›nacakt›r.

I. Tertip yedek akçe yasal kar üzerinden ayr›lacakt›r. I. Tertip yedek akçenin tavan›
ödenmifl sermayedir. (Yasal mali tablo)

II Tertip Yedek Akçe hesab›ndaki I. Temettü pay› ödenmifl sermaye üzerinden
hesaplanacakt›r.

Kar da¤›t›m› brüt tutar olarak karara ba¤lanacakt›r. Tam mükellef kurumlara gelir vergisi
tevkifat› yap›lmadan ödeme yap›lacak, gerçek kifli ve dar mükelleflere yap›lan ödemelerden
ise %15 oran›nda gelir vergisi stopaj› yap›lacakt›r.

Sayfan›n devam›ndaki Sermaye Piyasas› Kurulu duyurusunda, kar da¤›t›mlar›n›n mali tablo
dipnotlar›nda yer almas›na iliflkin aç›klama da bulunmaktad›r. 2008 y›l› mali tablolar›nda
ilk defa yer alacak bu ifadenin dipnotlara mutlaka konulmas› gerekmektedir. Buna göre;
flirketin yasal kay›tlar›nda bulunan geçmifl y›l zararlar›n›n düflülmesinden sonra kalan dönem
kar› ve kar da¤›t›m›na konu edilebilecek di¤er kaynaklar›n toplam tutar› finansal tablo dip
notlar›nda yer almal›d›r.

Halka aç›k bankalar SPK Madde 50/a uyar›nca Sermaye Piyasas› Kurulu düzenlemelerine
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tabi de¤ildir. Bankalar ayr›ca bu y›la özgü olmak üzere kar da¤›t›m› için BDDK'dan izin
alacaklard›r.

Halka aç›k sigorta flirketlerinin yukar›daki aç›klamalar›n yan› s›ra Hazine Müsteflarl›¤›n›n
düzenlemelerini de takip etmeleri gerekmektedir. Yine halka aç›k olmayan arac› kurumlar
da her ne kadar muhasebe hesap plan› ve di¤er hususlar aç›s›ndan Sermaye Piyasas› Kurulu
düzenlemelerine tabi iseler de, “kar da¤›t›m›” kurallar› aç›s›ndan Türk Ticaret Kanunu
düzenlemelerine göre karar alabileceklerdir.
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Halka aç›k anonim ortakl›klar›n 2008 y›l› faaliyetlerinden elde ettikleri karlar›n da¤›t›m
esaslar›n›n belirlenmesi ile ilgili olarak; Kurulumuzun 09.01.2009 tarih ve 1/6 say›l› toplant›s›nda;

1. Paylar› borsada ifllem gören anonim ortakl›klar için, asgari kar da¤›t›m oran›n›n
Seri: IV, No:27 say›l› "Sermaye Piyasas› Kanunu’na Tabi Olan Halka Aç›k Anonim Ortakl›klar›n
Temettü ve Temettü Avans› Da¤›t›m›nda Uyacaklar› Esaslar Tebli¤i (Seri:IV No:27 Tebli¤i)’nin
5. maddesinde belirtildi¤i üzere %20 olarak uygulanmas›na, bu da¤›t›m›n genel kurullar›nda
alacaklar› karara ba¤l› olarak nakit ya da temettüün sermayeye eklenmesi suretiyle ihraç
edilecek paylar›n bedelsiz olarak ortaklara da¤›t›lmas› ya da belli oranda nakit, belli oranda
bedelsiz pay da¤›t›lmas› suretiyle gerçeklefltirilebilmesine,

2. Konsolide finansal tablo düzenleme yükümlülü¤ü bulunan iflletmelerce da¤›t›labilir
kar›n hesaplanmas›nda konsolide finansal tablolarda yer alan kar içinde görünen; ba¤l› ortakl›k,
müflterek yönetime tabi teflebbüs ve ifltiraklerden ana ortakl›¤›n konsolide finansal tablolar›na
intikal eden, ancak genel kurullar›nca kar da¤›t›m karar› al›nmam›fl olanlar›n kar tutarlar›n›n
dikkate al›nmamas› ve bu tutarlar hakk›nda finansal tablo dipnotlar›nda aç›klama yap›larak,
ba¤›ms›z denetim raporunda ayr› bir aç›klama paragraf›nda bilgi verilmesi yönündekide
uygulaman›n iptal edilmesine; flirketlerin yasal kay›tlar›nda bulunan kaynaklar›ndan
karfl›lanabildi¤i sürece, da¤›tacaklar› kar tutar›n› Kurulumuzun Seri:XI No:29 say›l› Sermaye
Piyasas›nda Finansal Raporlamaya ‹liflkin Esaslar Tebli¤i (Seri:XI No:29 Tebli¤i) çerçevesinde
haz›rlay›p kamuya ilan edecekleri finansal tablolar›nda yer alan net dönem karlar›n› dikkate
alarak hesaplamalar›na imkan tan›nmas›na,

3. fiirketlerin, yasal kay›tlar›nda bulunan geçmifl y›l zararlar›n›n düflülmesinden sonra
kalan dönem kar› ve kar da¤›t›m›na konu edilebilecek di¤er kaynaklar›n toplam tutar›na
Kurulumuzun Seri:XI No:29 Tebli¤i çerçevesinde haz›rlay›p kamuya ilan edecekleri finansal
tablo dipnotlar›nda yer verilmesine,

4. Paylar› bir borsada ifllem gören halka aç›k anonim ortakl›klar›n yönetim kurullar›nca
genel kurulun onay›na sunulacak kar da¤›t›m önerisine iliflkin karar al›nmas› ve/veya do¤rudan
ortakl›klar›n genel kurullar›nda kar da¤›t›m›n›n karara ba¤lanmas› durumunda söz konusu
kararlara iliflkin Seri:VIII, No:39 “Özel Durumlar›n Kamuya Aç›klanmas›na ‹liflkin Esaslar Tebli¤i”
uyar›nca yap›lacak özel durum aç›klamas›n›n ekinde Kar Da¤›t›m Tablosu Haz›rlama K›lavuzu’nda
yer alan tablolar›n da haz›rlanarak kamuya duyurulmas› ve tablolar›n bir örne¤inin Kurulumuza
iletilmesine,

5. Paylar› borsada ifllem görmeyen halka aç›k anonim ortakl›klar için mevcut
uygulaman›n aynen devam ettirilmesine,

6. Seri:IV No:27 Tebli¤i’nin 6. maddesinde yer alan temettü da¤›t›m zaman›na iliflkin
sürelerin uygulanmas›nda;

i. Temettüün tamam› nakden da¤›t›lacaksa, temettüün hesap dönemini izleyen
beflinci ay›n sonuna kadar da¤›t›m›n›n yap›lmas› uygulamas›na devam edilmesine,

ii. Temettü pay olarak da¤›t›lacaksa, bu nedenle ihraç edilecek paylar›n Kurulca
kayda al›nmas› için hesap dönemini takip eden beflinci ay sonuna kadar Kurula

Say›: 1/6

SERMAYE P‹YASASI KURULU’NDAN
2008 YILI HESAP DÖNEM‹ KARLARININ DA⁄ITIMINA ‹L‹fiK‹N DUYURU
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baflvuruda bulunulmas› ve pay da¤›t›m›n›n hesap dönemini izleyen alt›nc› ay›n
sonuna kadar tamamlanmas›na,

iii. (i) ve (ii) alt bentlerindeki seçeneklerin birlikte kullan›lmas› durumunda ise,
an›lan bentlerde belirtilen ifllemlerin ayr› ayr› ancak an›lan bentlerde yer alan
süreler dahilinde yerine getirilmesine,

7. Seri:IV No:27 Tebli¤i’nin 5. maddesi uyar›nca yat›r›m ortakl›klar›n›n da¤›t›labilir
kar tutar›n›n hesaplanmas›nda gerçekleflmemifl sermaye kazançlar›n› portföylerinde yer alan
menkul k›ymetlerin ve gayrimenkullerin de¤er azal›fllar›n› da dikkate alacak flekilde net bazda
hesaplamalar›na,

karar verilmifltir.

Söz konusu karar do¤rultusunda güncellenen Kar Da¤›t›m K›lavuzu ekte yer almaktad›r.

Kamuoyuna duyurulur.

Söz konusu Kar Da¤›t›m Klavuzu ekte ve Borsam›z Türkçe ‹nternet Sitesi’nin  (www.imkb.gov.tr)
“Günlük Bülten” bölümünde “fiirket Haberleri Ekleri” bafll›¤› alt›nda yay›nlanmaktad›r.
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