
 

 
 

DİTAŞ DOĞAN YEDEK PARÇA İMALAT VE TEKNİK A.Ş. 
KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 
Ditaş Doğan Yedek Parça İmalat ve Teknik A.Ş.  (“Şirket” veya “Ditaş”), Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası 
Mevzuatı; Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn.”), Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) Düzenleme ve Kararları; Vergi 
Yasaları; ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar 
dağıtım kararını alır ve kamuya açıklar.  
 
Buna göre; 
 
1- Prensip olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları’na uygun olarak hazırlanan 

finansal tablolar dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları’na uygun 
olarak hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın, asgari olarak çıkarılmış sermayenin %5’ine karşılık gelen 
kısmı kar dağıtımına konu edilebilir. 

 
2- 1’inci madde kapsamında hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”ndan, çıkarılmış sermayenin %5’inin 

üzerinde bir oranda kar dağıtımı yapılmak istenmesi durumunda, kar dağıtım oranının belirlenmesinde 
Şirketimiz’in finansal tabloları, finansal yapısı ve yatırım planları ile genel ekonomik görünüm ve piyasa koşulları 
dikkate alınır. 

 
3- Kar dağıtım önerisi, yasal süreler dikkate alınarak ve Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. ile SPK Düzenleme 

ve Kararları’na uygun olarak kamuya açıklanır.  
 
4- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir 

dönem karı”nın 1’inci maddeye göre hesaplanan tutardan;  
 

a. düşük olması durumunda, işbu madde kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hesaplanan “net dağıtılabilir 
dönem karı” dikkate alınır ve tamamı dağıtılır, 

b. yüksek olması durumunda 2’nci maddeye uygun olarak hareket edilir.    
 
5- Vergi Mevzuatı ve T.C. Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Tek Düzen Hesap Planı (“Muhasebe Sistemi 

Uygulama Genel Tebliği”) kapsamında tutulan yasal muhasebe kayıtlarına göre “net dağıtılabilir dönem karı” 
oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları’na uygun olarakkar 
dağıtımı yapılmayabilir.  

 
6- Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem karı”nın, çıkarılmış sermayenin %5’inin altında kalması durumunda kar 

dağıtımı yapılmayabilir.  
 
7- Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararları’na uygun olarak ve Şirket Esas 

Sözleşmesi’nde belirtilen esaslar çerçevesinde, Şirket tarafından bir hesap dönemi içerisinde yapılacak yardım 
ve bağışların üst sınırı Genel Kurul tarafından belirlenir. Genel Kurul tarafından belirlenen sınırı aşan tutarda 
bağış yapılamaz ve yapılan bağışlar “net dağıtılabilir kar” matrahına eklenir.  

 
8- Kâr payı dağıtımına, Sermaye Piyasası Mevzuatı, SPKn. SPK Düzenleme ve Kararları’nın izin verdiği sürelerde 

ve her halükarda en geç hesap dönemi sonu itibarıyla başlanır.  
 
9- Şirket, Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Esas Sözleşme hükümlerine uygun 

olarak ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda kar payını, nakden ve/veya “bedelsiz pay” şeklinde peşin olarak 
dağıtabilir veya taksitlendirebilir.   

 
10- Şirket, Genel Kurul’un alacağı karar doğrultusunda pay sahibi olmayan diğer kişilere de kar dağıtımı yapabilir. 

Bu durumda, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları ile Şirket 
Esas Sözleşme hükümlerine uyulur.    

 
11- Şirket, Türk Ticaret Kanunu; Sermaye Piyasası Mevzuatı; SPKn., SPK Düzenleme ve Kararları; Vergi Yasaları; 

ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ile Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul Kararı doğrultusunda “kar payı 
avansı” dağıtımı kararı alabilir ve “kar payı avansı” dağıtımı yapabilir.  

 
12- Şirket, hisse değerini artırmaya yönelik önemli miktarda fon çıkışı gerektiren yatırımlar, finansal yapısını 

etkileyen önemli nitelikteki konular, Şirket’in kontrolü dışında, ekonomide, piyaslarda veya diğer alanlarda ortaya 
çıkan önemli belirsizlikler ve olumsuzluklar, kar dağıtımı kararlarının alınmasında, kar dağıtım tutarının ve kar 
dağıtım oranının belirlenmesinde dikkate alınır. Bu durumda, “net dağıtılabilir dönem karı” matrahı oluşsa dahi 
kar dağıtımı yapılmayabilir veya yukarıda belirtilen kriterlere göre hesaplanan tutar ve orandan daha düşük tutar 
ve oranda kar dağıtımı yapılması teklif edilebilir.   

 


