
MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM 

POLİTİKASI 

(KAR DAĞITIM POLİTİKASI Yönetim Kurulu’nun 00.00.2022 Tarih 2022/00 sayılı kararıyla 

kabul edilmiştir) 

Madde 1: Kapsam ve Yasal Dayanak 

(1)İşbu kar payı dağıtım politikası, MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE 

TİCARET A.Ş..’nin (“Şirket”) esas sözleşmesi (“Esas Sözleşme”) ve ilgili 

düzenlemeler kapsamında yapacağı kar payı dağıtımına ilişkin esasları belirler. Bu 

politikaya ilişkin esaslar, Esas Sözleşme, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

(“SPKn”), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği 

(“Kar Payı Tebliği”), II17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve ilgili mevzuat 

kapsamında hazırlanmıştır. 

Madde 2: Amaç 

(1)Kar 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 kar dağıtımı anlamında 

yatırımcılara karşı şeffaf bir politika sürdürmektir. 

Madde 3: Kar Payı Dağıtımı Esasları 

(1) Şirketimiz kâr dağıtım politikasını, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası 

Mevzuatı ve Esas Sözleşmemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin faaliyet 

performansı, ekonomik şartları, yatırım politikası, nakit ihtiyaçlar, mali durum ve 

piyasa gelişmelerini gözetmek suretiyle belirlemekte ve bu çerçevede belirlenen 

kâr dağıtım önerisini Genel Kurul'a sunmaktadır. 

(2) Kar payı dağıtım kararına, karın dağıtım şekline ve zamanına, yönetim kurulunun 

önerisi üzerine, Şirket genel kurulu tarafından karar verilir. 

(3) Bu politika, ulusal ve küresel ekonomik şartlarda herhangi bir olumluluk veya 

olumsuzluk olması, Şirketimiz gündemdeki projelerin ve şirketin finansal 

kaynaklarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden 

geçirilmektedir. 

(4) Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre belirlenen kriterler 

doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaatleri arasında 

dengeli bir politika izlenmesidir. 

(5) Kar payı nakden ve/veya bedelsiz pay verilmesi şeklinde ve/veya bu iki yöntemin 

belirli oranlarda birlikte kullanılması ile dağıtılabilir. 



(6) Şirket’in karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul 

gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir. 

(7) Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel 

giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu 

olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler 

düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş 

yıl zararlarının düşülmesinden sonra dağıtıma konu olur. 

(8) Dağıtılabilir karın % 5’i sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, kanuni yedek 

akçeye olarak ayrılır. 

(9) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ 

üzerinden, Şirket’in kâr dağıtım politikası çerçevesinde Türk Ticaret Kanunu ve 

Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci kâr payı ayrılır. 

(10) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kâr payının, yönetim kurulu 

üyeleri ile ortaklık çalışanlarına dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir . 

(11) Şirket, Sermaye Piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde sermaye piyasası 

kanunun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi, gerekli 

özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda 

ortakların bilgisine sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak 

şekilde Genel Kurul tarafından alınacak bir karar ile çeşitli kurum, kuruluş, vakıf 

ve derneklere bağış yapabilir. 

(12) Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan 

tutarda bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar dağıtılabilir kar matrahına eklenir. 

(13) Net dönem kârından, yukarıda belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, 

Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci kâr payı olarak dağıtmaya veya Türk 

Ticaret Kanunu’nun 521 inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe 

olarak ayırmaya yetkilidir. 

(14) Pay sahipleriyle kâra iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış 

olan kısımdan, sermayenin % 5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan 

tutarın yüzde onu, TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca genel kanuni 

yedek akçeye eklenir. 

(15) TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr 

dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka 

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına, ve yönetim kurulu üyelerine, 

ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay dağıtılmasına karar 



verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ödenmedikçe bu 

kişilere kârdan pay dağıtılamaz. 

(16) Kâr dağıtım politikası çerçevesinde pay grupları arasında imtiyaz yoktur. Kâr 

payı, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların 

tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. 

(17) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu 

konudaki teklifi üzerine genel kurulca kararlaştırılır. 

(18) Yönetim Kurulumuzun Genel Kurul’a önerdiği kar dağıtım teklifi, ülke ekonomisi 

ve Şirket’imizin finansal durumu gözetilerek, pay sahiplerinin beklentileri ve 

Şirket’imizin yatırım gereksinimleri arasındaki hassas denge gözetilerek 

belirlenmektedir. 

(19) Şirketimiz kâr payı avansı dağıtmamaktadır. 

(20) Genel kurul tarafından verilen kâr dağıtım kararı geri alınamaz. 

Madde 4 – Kamuyu Aydınlatma 

(1) Kar dağıtımlarına ilişkin yönetim kurulu önerisi kar dağıtım tablosuyla birlikte 

ilgili düzenlemeler kapsamında kamuya duyurulur. 

(2) Genel Kurul'da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr 

dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen 

özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay 

sahiplerine duyurulur. 

(3) Ayrıca işbu kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, 

bu değişikliğe ilişkin yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi de kamuya 

duyurulur. İşbu Kar dağıtım politikası , genel kurulun onayını müteakip Şirket’in 

internet sitesinde kamuya açıklanır 



 



 


	MANAS ENERJİ YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI
	Madde 2: Amaç
	Madde 3: Kar Payı Dağıtımı Esasları
	Madde 4 – Kamuyu Aydınlatma

