
CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş.  
KAR PAYI DAĞITIM POLİTİKASI  
 
Şirketimiz kar dağıtım politikası, 23.01.2014 tarihli ve 28891 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe giren Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II No.: 19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği esas alınarak 
hazırlanmıştır. 
 
Karın tespiti ve dağıtımı şirket ana sözleşmesinin 20. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, yıllık 
bilançoda görülen net dönem karından, varsa geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra sırası ile:  
 
1- Önce birinci ayrım olarak,  
 
a)  Türk  Ticaret Kanunu gereğince Safi (net) kar üzerinden % 5 oranında Kanuni Yedek Akçe ayrılır. 
 
b) Bakiye   kardan varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden 

genel kurul tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak birinci kar payı ayrılır. 

 
2- İkinci ayrım olarak,  safi kardan yukarıdaki  tutarlar indirildikten  sonra  kalan karın fevkalade 

yedek akçe olarak ayrılması veya ikinci kar payı olarak dağıtılması ve dağıtılacaksa dağıtım zamanı 
ile şekli yönetim kurulunun teklifi üzerine şirket genel kurulunca kararlaştırılır. 

 
Ülkenin ekonomik koşulları, sektörel gelişmeler ve şirketin stratejik planlamaları da dikkate alınarak,  
küçük yatırımcıları korumak amacı ile her yıl net dağıtılabilir dönem karının en az %20 si oranında kar 
payı dağıtımı yapılması planlanmaktadır. 
 
Kar dağıtım teklifi Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurulun onayına sunulur. Yönetim Kurulu kar 
dağıtım teklifini belirlerken şirketin mevcut karlılık durumunu, ortakların olası beklentileri ile şirketin 
öngörülen büyüme stratejileri arasındaki hassas dengeleri dikkate alır. Kar dağıtım uygulaması 
sektörel ve genel ekonomik koşullar dikkate alınarak her yıl gözden geçirilir.  
 
Kar dağıtımı yapılmayacaksa, gerekçesi ve dağıtılmayan karın ne amaçla kullanılacağı kamuya 
açıklanır. 
 
Kar Payı hesap dönemi sonu itibariyle mevcut payların tümüne bunların ihraç ve iktisap tarihleri 
dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar Payının nakden veya hisse senedi biçiminde dağıtılmasına 
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine şirket Genel 
Kurulu karar verir.  
 
Nakit Kar payı dağıtımı, Genel Kurul Toplantısını takiben en geç dağıtım kararı verilen genel kurul 
toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonuna kadar tek seferde yapılır. Kaydi pay dağıtımı şeklindeki 
kar payı dağıtımı ise yasal izinleri takiben gerçekleştirilir.  
 
Şirket ana sözleşmesinde, kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse, kurucu intifa senedi ile yönetim 
kurulu üyelerine ve çalışanlara kar payı verilmesi uygulaması ile kar payı avansı dağıtılmasını öngören 
özel bir düzenleme bulunmamaktadır.  
 
Kar dağıtım teklifi belirlenirken, dağıtılacak olan Kar Payı miktarının toplam kara oranı konusundaki 
Sermaye Piyasası Kurulu’nun mevcut düzenlemeleri, geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket esas 
sözleşmesindeki hükümler çerçevesinde hareket edilir.  


