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BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. 

12 KASIM 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI 

 

Şirketimizin 2020 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Kasım 2021 Cuma günü saat 11:00’de, aşağıda yazılı 

gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir adresindeki 

Banvit tesislerinde yapılacaktır. 

 

Pay sahipleri; şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya 

temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Genel Kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin Merkezi Kayıt 

Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya 

sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay 

sahipleri veya temsilcilerinin, elektronik ortamda Genel Kurula katılmaları mümkün değildir. 

 

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 

28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel 

Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak 

yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir. 

 

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca 

oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün 

pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi 

pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler kimlikleriyle beraber toplantıya katılabileceklerdir. 

Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri 

zorunludur. 

 

Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle belirleneceğinden, kimliklerini ve 

hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri 

durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı 

kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı 

kaldırmaları gerekmektedir. 

 

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletlerini 

aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formunu şirket merkezimiz veya  www.banvitas.com 

adresindeki şirket internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.30.1 sayılı “Vekaleten Oy 

Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce 

onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30. Maddesinin 1. 

Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. 

Dolayısıyla pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine 

gerek bulunmamaktadır. 

 

Şirketimizin; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince, Genel Kurul Toplantı gündemi, 2020 yılına 

ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim raporu ve finansal raporlar, toplantıdan 21 gün önce, 

elektronik genel kurul sisteminden, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma/Balıkesir adresindeki şirket 

merkezinde ve www.banvitas.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır. 

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini Şirketimiz 

internet sitesinden ulaşılabilir. 

 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur. 

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. 

Yönetim Kurulu

http://www.banvitas.com/
http://www.banvitas.com/
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SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca, yapılması gereken ek 

açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar, aşağıda ilgili gündem maddelerinde yapılmış olup, 

genel açıklamalar bu bölümde ortaklarımızın bilgisine sunulmaktadır: 

 

1. Ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakları: 

 

Şirketin çıkarılmış sermayesi 100.023.579 TL’dir. Çıkarılmış sermayeyi temsil eden pay bedellerinin 

tamamı ödenmiş olup, her biri 1 Türk Lirası değerinde 100.023.579 paydan oluşmaktadır. 

Şirketimizde oy haklarının kullanımına yönelik, ana sözleşmemizde bir imtiyaz bulunmamaktadır.  

 

Şirket ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir: 

 

PAY SAHİBİ PAY ADEDİ PAY ORANI (%) 

TBQ Foods GmbH 91.727.011,82 %91,71 

Halka Açık 8.296.567,18 %8,29 

TOPLAM 100.023.579 %100,00 

 

2. Ortaklığın ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 

dönemlerinde planladığı ortaklık faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve 

faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi: 

 

Şirketimizin ve bağlı ortaklıklarının geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap 

dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet 

değişikliği bulunmamaktadır. Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat kapsamında yapılan özel durum 

açıklamalarına ise http://www.kap.org.tr adresinden ulaşılabilir. 

 

3. Ortaklık pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne 

yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri: 

 

Dönem içerisinde pay sahiplerince, gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri 

Müdürlüğü’ne iletilmiş herhangi bir yazılı talep bulunmamaktadır. 

 

4. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi 

varsa; azil ve değiştirme gerekçeleri, yönetim kurulu üyeliği adaylığı ortaklığa iletilen 

kişilerin; özgeçmişleri, son on yıl içerisinde yürüttüğü görevler ve ayrılma nedenleri, ortaklık 

ve ortaklığın ilişkili tarafları ile ilişkisinin niteliği ve önemlilik düzeyi, bağımsızlık niteliğine 

sahip olup olmadığı ve bu kişilerin yönetim kurulu üyesi seçilmesi durumunda, ortaklık 

faaliyetlerini etkileyebilecek benzeri hususlar hakkında bilgi: 

 

Bulunmamaktadır. 

 

5. Gündemde esas sözleşme değişikliği olması durumunda ilgili yönetim kurulu kararı ile 

birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri: 

 

Toplantı gündeminin 15. Maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret 

Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile ve Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret 

Bakanlığı’nın onaylayacağı nihai hali ile Genel Kurul’un onayına sunulacak esas sözleşme tadil 

metni ekte Ek 1’de sunulmuştur.  
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12 KASIM 2021 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE 

İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 

 

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması. 

 

“6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” (“TTK”), “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında 

Yönetmelik” (“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) ve Genel Kurul İç Yönergesinin 7. 

Maddesi hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı seçimi 

yapılır. Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul İç Yönergesine uygun olarak en az bir Tutanak 

Yazmanı görevlendirilir. Toplantı Başkanı yeterli sayıda oy toplama memuru da seçebilir. 

 

2. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve 

görüşülmesi. 

 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul 

toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, Kamuyu Aydınlatma Platformunda 

(“KAP”), Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (“MKK”) Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve şirketimizin 

www.banvitas.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine sunulan, kurumsal yönetim uyum 

beyanının da yer aldığı 2020 Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okunacak, Genel Kurulca 

müzakere edilecektir. 

 

3. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun özetinin okunması. 

 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul 

toplantısından önceki üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, KAP’ta, MKK’nın Elektronik Genel 

Kurul Sisteminde ve şirketimizin www.banvitas.com web sitesinde ortaklarımızın incelemesine 

sunulan Bağımsız Denetim Raporu'nun özeti okunarak Genel Kurul’a bilgi verilecektir. 

 

4. 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması. 

 

TTK, Yönetmelik ve Sermaye Piyasası Kanunu ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul 

toplantısından önceki en az üç hafta süreyle Şirketimiz Merkezi’nde, MKK’nın Elektronik Genel Kurul 

Sisteminde, KAP’ta ve şirketimizin www.banvit.com adresindeki kurumsal internet sitesinde pay 

sahiplerimizin incelemesine sunulan 2020 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tablolarımız hakkında 

bilgi verilerek pay sahiplerimizin görüşüne ve onayına sunulacaktır. 

 

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi. 

 

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2020 yılı faaliyet, işlem 

ve hesaplarından dolayı, ayrı ayrı ibra edilmeleri Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

6. 2020 yılı kârının kullanım şekline ve kâr dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun Şirket'in kâr 

dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması.  

 

Şirketimiz tarafından TTK ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde, Türkiye 

Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve KPMG Bağımsız 

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2020 – 

31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre, Şirket, 199.747.810 TL tutarında zarar 

etmiş olduğundan kar dağıtımı yapılmaması Genel Kurul’un görüşüne ve onayına sunulacaktır. 

 

Bu kapsamda, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi’nde yer alan Kar 

Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak düzenlenen tablo Ek-3’te yer almaktadır. 

http://www.banvitas.com/
http://www.banvitas.com/
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7. (i) “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" ve (ii) 2020 yılı 

içinde yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında pay 

sahiplerine bilgi verilmesi. 

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri hükümleri çerçevesinde, Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey 

yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde 

olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır. 

Bu çerçevede, Şirketimiz ücret politikası Ek-4’te yer almaktadır. 2020 faaliyet yılına ilişkin finansal 

tablolarımızın 7 numaralı dipnotunda ise 2020 yılı içinde Şirketimiz tarafından yönetim kurulu üyeleri 

ve üst düzey yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiştir. 

 

8. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ve/veya aylık ücretlerinin belirlenmesi. 

 

Şirketimiz ücret politikası kapsamında 2021 faaliyet yılında yönetim kurulu üyelerinin yıllık ve/veya 

aylık ücret tutarı ortaklarımız tarafından belirlenecektir. 

 

9. Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin 

görüşülerek karara bağlanması. 

 

TTK ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 01.10.2021 

tarihli toplantısında, Şirketimizin 2021 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile 

bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere KPMG Bağımsız 

Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim 

Genel Kurul’un onayına sunulacaktır. 

 

10. Şirket'in 2020 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi 

ve 2021 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği’nin 6’ncı maddesi gereğince, yapılacak 

bağışın sınırı, esas sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan 

bağış ve ödemeler, olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulmalıdır. 2020 yılı içinde 600.000 

TL olan azami bağış tutarı 4.146.640 TL aşılarak 4.746.640,34 TL tutarında bağış yapılmıştır. Bu 

kapsamda, söz konusu aşan bağış tutarının, sel felaketlerinin önlemesine yönelik altyapı 

çalışmaları, Elazığ depremi kapsamında yapılan yardım ve Covid-19 bağışları sebebiyle aşılmış 

olduğu 13.05.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında karar altına alınmıştır. Ayrıca 2021 yılında 

yapılacak bağışlar için üst sınır Genel Kurul tarafından belirlenecektir. 

 

11. Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2020 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, 

ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi. 

 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 12’nci maddesi uyarınca 

Şirketimiz ve/veya Bağlı Ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve 

kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir 

madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ait Finansal 

Tablolarımızın 14 numaralı dipnotunda bu hususa yer verilmiştir. 

 

12. 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi 

verilmesi. 

 

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereği, ilişkili taraf işlemleri hakkında Bağımsız Denetim Raporu 

dipnotlarında yer verilmiştir. Genel Kurul’da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. 
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13. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari 

sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları 

tarafından 2020 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.  

 

SPK’nın 1.3.6. nolu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay 

sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve 

ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına 

neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme 

konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür 

ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz 

konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi 

olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir.  

 

2020 yılı içerisinde, Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme 

gerektiren önemli bir işlem olmamıştır. 

 

14. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen 

izinlerin verilmesi. 

 

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı” başlıklı 

395’inci maddesinin birinci fıkrası ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396’ncı maddeleri çerçevesinde 

işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un onayı ile mümkündür.  

 

Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul’da 

ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

 

15. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli onayları almak şartıyla, Şirket 

Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulunun Yetkileri” başlıklı 9. Maddesinin, “Yönetim Kurulu 

Toplantıları” başlıklı 10. Maddesinin, “Genel Kurul” başlıklı 14. Maddesinin, “Toplantı Yeri” 

başlıklı 15. Maddesinin, “Rey” başlıklı 18. Maddesinin, “Vekil Tayini” başlıklı 19. Maddesinin 

ve “Karın Tesbiti ve Dağıtımı” başlıklı 23. Maddesinin Ek-1’de yer alan tadil tasarısı uyarınca 

tadil edilmesinin görüşülerek karara bağlanması. 

 

Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulunun Yetkileri” başlıklı 9. Maddesinin, “Yönetim Kurulu 

Toplantıları” başlıklı 10. Maddesinin, “Genel Kurul” başlıklı 14. Maddesinin, “Toplantı Yeri” başlıklı 

15. Maddesinin, “Rey” başlıklı 18. Maddesinin, “Vekil Tayini” başlıklı 19. Maddesinin ve “Karın 

Tesbiti ve Dağıtımı” başlıklı 23. Maddesinin Ek 1’de belirtilen şekillerde tadil edilmesi Genel Kurul'un 

onayına sunulacaktır. 

 

16. Şirket’in II-19.1 sayılı Kar Pay Tebliği doğrultusunda Kar Dağıtım Politikası’nın 

değiştirilmesine dair yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi ve Ek-2’de yer alan yeni Kar 

Dağıtım Politikası'nın pay sahiplerinin onayına sunulması.  

 

Yönetim Kurulu'nun 01.10.2021 tarihli kararıyla, Şirket'in Kâr Dağıtım Politikası II-19.1 sayılı Kâr 

Payı Tebliği'ne uygun olarak Şirket'in büyüme ihtiyaçları doğrultusunda halka açık hisselerine 

yapılacak yatırımları teşvik etme, mevcut yatırımcıların haklarını koruma amacıyla değiştirilmesine 

ve Ek 2’de yer alan yeni Kar Dağıtım Politikası'nın yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay 

sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir. Aynı tarihte kamuya açıklanan revize Kâr 

Dağıtım Politikası, Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır. 

 

17. Dilek ve görüşler. 
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18. Kapanış. 

 

 

Ek 1: Esas Sözleşme Tadil Metni 

Ek 2: Kar Dağıtım Politikası 

Ek 3: Kar Dağıtım Tablosu 

Ek 4: Ücret Politikası 
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EK 1: ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 

 

ESKİ METİN YENİ METİN 

MADDE 9 – 

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ  

 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu 

ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin Genel 

Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine 

verilen görevleri ifa ve icra eder.  

 

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, murahhas 

aza seçebilir. Yönetim Kurulu sahip olduğu idare 

ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını 

üyelerinden bir veya birkaçına, murahhas azaya 

veya Genel Müdür ve Müdürlerine verebileceği 

gibi, üyelerden bazılarının Şirkette görev 

almalarına da karar verebilir. TTK’nın 319. 

maddesi saklıdır. Bağımsız Yönetim Kurulu 

üyelerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili 

düzenlemelerinde tanınan haklar ve yetkiler 

saklıdır. 

 

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını 

sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca yayımlanan Kurumsal 

Yönetim İlkeleri çerçevesinde oluşturulması 

gereken komiteleri oluşturur. 

 

MADDE 9 – 

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ  

 

Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye 

Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat ile işbu 

ana sözleşme ve bu hususlarda Şirketin Genel 

Kurulu tarafından alınan kararlarla kendisine 

verilen görevleri ifa ve icra eder.  

 

Yönetim Kurulu karar verdiği takdirde, murahhas 

üye seçebilir. Yönetim Kurulu sahip olduğu idare 

ve temsil yetkilerinin tamamını veya bir kısmını 

üyelerinden bir veya birkaçına, murahhas üyeye 

veya Genel Müdür ve Müdürlerine verebileceği 

gibi, üyelerden bazılarının Şirkette görev 

almalarına da karar verebilir. Bağımsız Yönetim 

Kurulu üyelerine, Sermaye Piyasası Kanunu ve 

ilgili düzenlemelerinde tanınan haklar ve yetkiler 

saklıdır. 

 

Yönetim Kurulu, görev ve sorumluluklarını 

sağlıklı bir biçimde yerine getirmek için Sermaye 

Piyasası Kurulu’nca yayımlanan II.17.1 sayılı 

Kurumsal Yönetim Tebliği ekinde yer alan 

Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde 

oluşturulması gereken komiteleri oluşturur. 

 

MADDE 10 – 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

 

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve muameleleri 

lüzum gösterdikçe ve yılda en az 4 kere toplanır. 

Toplantılar şirket merkezinde veya üyelerin 

ekseriyetinin muvafakatiyle uygun görülecek 

diğer mahalde yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye 

tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar 

Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının 

çoğunluğu ile alınır. 

 

MADDE 10 – 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI 

 

Yönetim Kurulu, şirket işleri gerektirdiği 

zamanlarda ve yılda en az 4 kere toplanır. 

Toplantılar şirket merkezinde veya üyelerin 

çoğunluğu tarafından uygun görülecek başka bir 

yerde yapılabilir. Yönetim Kurulu, üye tam 

sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlar 

Yönetim Kurulu üyelerinin tam sayısının 

çoğunluğu ile alınır. 

 

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma 

hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret 

Kanununun 1527nci maddesi uyarınca elektronik 

ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde 

Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik 

Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu 

toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve 

oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik 

Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için 
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oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 

alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket 

sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan 

sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak 

sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta 

belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen 

çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 

 

MADDE 14 – 

GENEL KURUL 

 

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak 

toplanır. Olağan Genel Kurul, en az yılda bir (1) 

defa toplanır. Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları 

ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek 

kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul; Şirket 

işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri ile bu ana sözleşmede yazılı 

hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. 

Genel Kurullar elektronik platformda da 

yapılabilir. 

 

MADDE 14 – 

GENEL KURUL 

 

Genel Kurullar olağan ve olağanüstü olarak 

toplanır. Olağan Genel Kurul, en az yılda bir (1) 

defa toplanır. Şirketin yıllık işlemleri ve hesapları 

ile gündemdeki diğer hususlar incelenerek 

kararlar alınır. Olağanüstü Genel Kurul; Şirket 

işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda Türk 

Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu 

düzenlemeleri ile bu ana sözleşmede yazılı 

hükümlere göre toplanır ve gereken kararları alır. 

 

Şirketin Genel Kurul toplantısına katılma hakkına 

sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik 

ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde 

Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik 

Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 

hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu 

toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve 

oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik 

Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için 

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın 

alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket 

sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan 

sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak 

sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta 

belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen 

çerçevede kullanabilmesi sağlanır. 

 

MADDE 15 – 

TOPLANTI YERİ 

 

Umumi heyetler şirketin idare merkezinde veya 

idare merkezinin bulunduğu şehrin elverişli bir 

yerinde toplanır. 

 

MADDE 15 – 

TOPLANTI YERİ 

 

Genel Kurul, Şirket merkezinde veya Yönetim 

Kurulu tarafından alınacak karar doğrultusunda 

Türkiye sınırları içinde toplantıya elverişli 

herhangi başka bir mahalde toplanır. 

 

MADDE 18 – 

REY 

 

MADDE 18 – 

OY KULLANMA  
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Adi ve fevkalade umumi heyet toplantılarında 

hazır bulunan hissedarların veya vekillerinin her 

hisse için bir reyi olacaktır. 

 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul 

toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin 

veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. 

MADDE 19 – 

VEKİL TAYİNİ 

 

Umumi heyet toplantılarında hissedarlar 

kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin 

edecekleri vekil vasıtasıyla temsi ettirebilirler. 

Şirkette hissedar olan vekiller kendi reylerinden 

başka temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu 

reyleri kullanmaya yetkilidirler. 

Selahiyetnamelerin şeklini, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemeleri 

çerçevesinde, Yönetim Kurulu tayin ve ilan eder.   

  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy 

kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 

 

MADDE 19 – 

VEKİL TAYİNİ 

 

Genel Kurul toplantılarında hissedarlar kendilerini 

diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri 

vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Şirkette 

hissedar olan vekiller kendi oylarından başka 

temsil ettikleri hissedarın sahip olduğu oyları da 

kullanmaya yetkilidirler. 

  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun vekaleten oy 

kullanmaya ilişkin düzenlemeleri saklıdır. 

 

ARTICLE 23 – 

KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI 

 

Türk Ticaret Kanununa uyularak, şirketin hesap 

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 safi (net) 

kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 

sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi 

olunur:  

  

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe  

 

a) % 5’i kanuni yedek akçeye ayrılır.  

  

Birinci Temettü 

 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış 

tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ 

üzerinden Sermaye Piyasası Kurulu’nca 

saptanan oran ve miktarda birinci temettü 

ayrılır.  

  

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, 

Genel Kurul, kar payının, Bağımsız Yönetim 

Kurulu Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu 

Üyeleri ile, Genel Müdüre ve Sevkİdare 

Personeline dağıtılmasına karar verme 

hakkına sahiptir.  

ARTICLE 23 – 

KÂRIN TESBİTİ VE DAĞITIMI 

 

Türk Ticaret Kanununa uyularak, şirketin hesap 

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 safi (net) 

kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 

sonra, sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi 

olunur:  

  

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

  

a) Yıllık kârın %5’i, ödenmiş sermayenin 

%20’sine ulaşıncaya kadar genel kanuni 

yedek akçeye ayrılır. 

  

Birinci Temettü 

 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış 

tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ 

üzerinden Genel Kurul’ca saptanan oran ve 

miktarda birinci temettü ayrılır.  

  

c) Safi kardan a ve b bentlerinde belirtilen 

meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, 

Genel Kurul, Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri ile, 

Genel Müdüre ve Sevk ve İdare Personeline 
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İkinci Temettü 

 

d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen 

meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı 

kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak 

dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak 

ayırmaya ya da bilançoda geçmiş yıl karı 

olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.  

  

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer 

kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında 

kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın 

onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 466. 

maddesinin 2. fıkrası 3. bendi uyarınca ikinci 

tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

 

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen birinci temettü nakden ve/veya 

hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka 

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve temettü dağıtımında 

imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve 

adi intifa senedi sahiplerine, Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki yönetim 

kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve 

işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 

vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr 

payı dağıtılmasına karar verilemez. 

 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve 

zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi 

üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ancak 

dönem sonu kar payının dağıtılma süresi 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerinde 

belirtilen süreyi aşamaz. 

 

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası 

uygulanmaksızın, hesap dönemi sonu itibarıyla 

mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap 

tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. 

 

dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.  

  

İkinci Temettü 

 

d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen 

meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı 

kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak 

dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak 

ayırmaya ya da bilançoda geçmiş yıl karı 

olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir.  

  

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer 

kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan ödenmiş sermayenin %5’i oranında 

kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın 

onda biri Türk Ticaret Kanunu’nun 519. 

maddesinin 2. fıkrası uyarınca ikinci tertip 

kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

 

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek 

akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen birinci temettü nakden ve/veya 

hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka 

yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve temettü dağıtımında 

imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve 

adi intifa senedi sahiplerine, Bağımsız 

Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki yönetim 

kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve 

işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 

vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr 

payı dağıtılmasına karar verilemez. 

 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve 

zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi 

üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ancak 

dönem sonu kar payının dağıtılma süresi 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğlerinde 

belirtilen süreyi aşamaz. 

 

Paylara ilişkin temettü, hesap dönemi sonu 

itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç 

ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak 

dağıtılır. 
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EK 2: KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 

1. AMAÇ 

 

İşbu Kâr Dağıtım Politikası, Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi Anonim Şirketi’nin, (“Banvit” veya 

“Şirket”) kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli 

ve tutarlı bir politika izleyerek Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat 

çerçevesinde pay sahiplerine yapacağı kâr dağıtımına ilişkin kriterleri düzenler. 

 

2. UYGULANABİLİRLİK 

 

İşbu Kâr Dağıtım Politikası Banvit’e uygulanır. 

 

3. DAYANAK BELGELER 

 

- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 

 

- 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 

 

- Kâr Payı Tebliği (II-19.1) 

 

- Sermaye Piyasası Kurulu Kâr Payı Rehberi 

 

4. KÂR DAĞITIMINA İLİŞKİN KURALLAR 

 

İş burada yer alan kurallar Şirket’in pay sahiplerine ve kâra katılan diğer kişiler için yapacağı kâr 

dağıtımına ilişkin ana hususları düzenler. 

 

Banvit, ana sözleşmenin 23. maddesinde yer alan “Karın Tespiti ve Dağıtımı” kenar başlıklı hüküm ve 

Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kar 

dağıtımı yapmaktadır. Bu minvalde Banvit ana sözleşmesinin 23. maddesi uyarınca kar dağıtımı 

aşağıdaki şekilde yapılmaktadır: 

 

“Türk Ticaret Kanunu’na uyularak, şirketin hesap 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 safi (net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, sırasıyla aşağıda 

gösterilen şekilde tevzi olunur:  

 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe 

 

a) %5’i kanuni yedek akçeye ayrılır. 

 

Birinci Temettü 

 

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden 

Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve miktarda birinci temettü ayrılır.  

 

c) Yukarıda indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar payının, Bağımsız Yönetim Kurulu 

Üyeleri dışındaki Yönetim Kurulu Üyeleri ile, Genel Müdüre ve Sevk-İdare Personeline 

dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.  

 

İkinci Temettü  
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d) Safi kardan a, b ve c bentlerinde belirtilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı kısmen 

veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya ya 

da bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya Genel Kurul yetkilidir. 

 

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe  

 

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kişilere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan 

ödenmiş sermayenin %5’i oranında kâr payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk 

Ticaret Kanunu’nun 466. maddesinin 2. fıkrası 3. Bendi uyarınca ikinci tertip kanuni yedek akçe 

olarak ayrılır.  

 

f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede pay sahipleri için 

belirlenen birinci temettü nakden ve/veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça başka yedek 

akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, 

katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki 

yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan 

vakıflara ve bu gibi kişi ve/veya kurumlara kâr payı dağıtılmasına karar verilemez. 

 

Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, yönetim kurulunun bu konudaki teklifi 

üzerine genel kurulca kararlaştırılır. Ancak dönem sonu kâr payının dağıtılma süresi Sermaye 

Piyasası Kurulu’nun tebliğlerinde belirtilen süreyi aşamaz. 

 

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın hesap dönemi sonu itibarıyla mevcut 

payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır.” 

 

Banvit, ilgili dönem içerisinde elde ettiği kârını ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul 

kararıyla dağıtır. 

 

Banvit Genel Kurulu kâr payı dağıtılıp dağıtılmayacağına, dağıtılacak ise pay sahipleri ve kâra katılan 

diğer kişiler için belirlenen kâr payı dağıtım oranlarına ve bu oranların uygulanacağı hesap kalemine 

(örneğin net dönem kârı ya da sermaye) karar verecektir.  

 

Banvit Genel Kurulu’nda, kâr payının nakit ve/veya bedelsiz olarak dağıtılacağı hususuna karar 

verilebilir. Kâr dağıtım işlemine en geç dağıtım kararı verilen Genel Kurul toplantısının yapıldığı hesap 

dönemi sonu itibarıyla başlanılır. 

 

Kâr payı dağıtımına karar verilen Banvit Genel Kurul toplantısında kâr payının eşit veya farklı tutarlı 

taksitlerle ödenebileceğine karar verilebilir. Taksit sayısı Genel Kurul tarafından veya Genel Kurul 

tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Taksitli ödemede II-19.1 

sayılı Kâr Payı Tebliği’nin (Tebliğ) 5. maddesinde yer alan hükümlere uyulur. 

 

5. SON HÜKÜMLER 

 

İşbu Kar Dağıtım Politikası düzenlenme tarihi itibariyle geçerli olacak olup gerekmesi halinde üzerinde 

değişiklik yapılmasına karar verilebilecektir. 
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EK 3: KAR DAĞITIM TABLOSU 

 

 

Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi A.Ş. 2020 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu (TL) 

1. Ödenmiş Sermaye 100.023.579 

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 13.548.963 

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımda imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza 

ilişkin bilgi 

 

Bulunmamaktadır 

 SPK’ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) 

Göre 

3. Dönem Kârı -247.940.027,00 -156.078.928,12 

4. Ödenecek Vergiler ( - ) 48.192.217,00 0,00 

5. Net Dönem Kârı ( = ) -199.747.810,00 -156.078.928,12 

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) - - 

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) - - 

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) -199.747.810,00 -156.078.928,12 

9. Yıl içinde yapılan bağışlar ( + ) 4.746.640,34 4.746.640,34 

10. Bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı -195.001.169,66 -151.332.287,78 

 

 

   11. 

Ortaklara Birinci Kar Payı - - 

-Nakit - - 

-Bedelsiz - - 

- Toplam - - 

12. İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı - - 

 

13. 

Dağıtılan Diğer Kar Payı 

- Yönetim kurulu üyelerine 

- Çalışanlara 

- Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 

 

- 

 

- 

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kar Payı - - 

15. Ortaklara İkinci Kar Payı - - 

16. Genel Kanuni Yedek Akçe - - 

17. Statü Yedekleri - - 

18. Özel Yedekler - - 

19. Olağanüstü Yedek - - 

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - - 

 

KÂR PAYI ORANLARI TABLOSU 

 

  

 

GROUP 

(*) 

TOPLAM 

DAĞITILAN KAR 

PAYI 

TOPLAM DAĞITILAN NET KAR 

PAYI / NET DAĞITILABİLİR 

DÖNEM KARI 

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ 

PAYA İSABET EDEN KAR 

PAYI, NET 

NAKİT 

(TL) 

BEDELSİZ 

(TL) 

ORANI 

(%) 

NAKİT (TL) BEDELSİZ 

(TL) 

NET TOPLAM - - - - - 
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EK 4: ÜCRET POLİTİKASI 

 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI 

 

Ücret politikası, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Üst 

Düzey Yöneticilerimiz için hazırlanmıştır. 

 

1. Yönetim Kurulu 

 

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyelik ücreti ve yıl sonunda alacakları prim ve opsiyonlar her yıl Genel 

Kurul tarafından belirlenir. 

 

Yönetim Kurulu Üyelerinin, görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından karşılanır. 

 

Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde; hisse senedi opsiyonları veya şirketin 

performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.  

 

Yönetim Kurulu Üyelerine borç verilmez, kredi kullandırılmaz.  

 

2. Üst Düzey Yöneticiler  

 

Üst Düzey Yönetici ücretleri; piyasada geçerli olan ücret politikaları ve kişilerin pozisyonları dikkate 

alınarak belirlenir. 

 

Ayrıca yıl sonlarında, şirketin performansı ve yöneticilerin buna katkıları dikkate alınarak uygun 

görülen tutarda prim ödenebilir. 

 

Üst düzey yöneticiler ile diğer yöneticilerin görevleri gereği yaptıkları masraflar şirket tarafından 

karşılanır. 

 

3. Gizlilik 

 

Ücretin tüm unsurları kişiye özel ve gizlidir. Sadece ilgili kişinin, yöneticisinin ve İnsan Kaynakları 

Bölümünün bilgisi dahilindedir. İlgili kişinin bu gizlilik konusuna özen göstermesi ve bu bilgileri 

üçüncü kişilerle paylaşmaması esastır. 

 

 


