
 
 
Millî Reasürans T.A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası 
 
Kâr dağıtım hususunda, Şirket’in menfaatleri ile pay sahiplerinin beklentileri arasındaki 
dengenin bozulmaması ve Şirket’in kârlılık durumu gözetilir. 
 
İlgili mevzuat ve Şirket Esas Sözleşmesi çerçevesinde belirlenen kâr dağıtım esaslarına 
aşağıda yer verilmiştir: 
 
Şirket’te kârın dağıtılması Türk Ticaret Kanunu ve Şirket’in tabi olduğu diğer mevzuat 
hükümleri dikkate alınarak Yönetim Kurulu önerisi doğrultusunda Genel Kurul tarafından 
karara bağlanır. 
 
Bir hesap dönemi sonunda elde edilen gelirlerden, genel giderler, amortismanlar, gerekli 
görülen tüm karşılıklar, vergi ve benzeri yasal ve mali yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl 
zararları düşüldükten sonra, kalan tutar Şirketin net kârını oluşturur. 
 
Bu suretle meydana gelmiş olan net kâr aşağıda yazılı şekil ve sıra ile ayrılır ve dağıtılır. 
 

a) Yıllık net kârdan, ödenmiş sermayenin %20’sine ulaşıncaya kadar, her yıl %5 
oranında genel kanuni yedek akçe ayrılır.  
 

b) Kanuni sınıra ulaşıldıktan sonra da Türk Ticaret Kanununun 519. maddesi           
2. fıkrasının a ve b bentleri uyarınca öngörülen tutarlar genel kanuni yedek akçeye 
eklenir.  

 
c) Kalan net kâr tutarının  %10’u oranında pay sahiplerine birinci kâr payı dağıtılır. 

 
d) Şirket kendi paylarını iktisap etmişse Türk Ticaret Kanununun 520. maddesi 

uyarınca iktisap değerlerini karşılayacak tutarda yedek akçe ayırır. 
 

e) Kalan miktardan gerekli görüldüğü takdirde, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel 
Kurulun kararı ile tespit edilecek miktarlarda tabii afet ve katastrofi fonu ayrılabilir. 
 

f) Net kârdan yukarıda yazılı kanuni yedek akçe, birinci kâr payı, diğer yedekler ve 
fonların ayrılmasından sonra kalan tutarın, 3 maaşı aşmayacak şekilde %3’üne 
kadar olan kısım çalışanlara verilir. 

 
g) Yukarıda yazılı ayrım ve dağıtımların yapılmasından sonra kalan tutar üzerinden, 

ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel 
Kurulun kararı ile pay sahiplerine ikinci kâr payı ödenir. 
 

h) Türk Ticaret Kanununun m.519/2(c) hükmü uyarınca kârdan pay alacak kişilere 
dağıtılacak toplam tutarın %10’u genel kanuni yedek akçeye eklenir. 
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i) Kalan kısım üzerinde Genel Kurulun tespit edeceği şekil ve surette tasarrufta 
bulunulur. 
 

Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesinin 3. fıkrası hükümleri saklıdır. 
 
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşmede pay sahipleri için 
belirlenen birinci kâr payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr 
aktarılmasına ve çalışanlara kârdan pay dağıtılmasına karar verilemez. 
 
Nakit kâr payı dağıtımı, en geç kâr dağıtım kararının alındığı Genel Kurul toplantı tarihini 
izleyen ikinci ayın sonuna kadar yapılır. Kaydi pay şeklindeki kâr payı dağıtımı ise yasal 
izinleri takiben gerçekleştirilir. 
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Millî Reasürans T.A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası, Yönetim Kurulu’nun 22 Aralık 2016 tarih 
ve 1250 sayılı toplantısında kabul edilmiş olup, aynı tarih itibarıyla yürürlüğe girer. 
Yönetim Kurulu’nun 28.02.2014 tarih ve 1202 sayılı toplantısında kabul edilmiş olan Kâr 
Dağıtım Politikası yürürlükten kaldırılmıştır. 


