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LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ’nin 

2021 YILINA AİT 28/06/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 

TOPLANTISINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI 

1) 28/06/2022 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET 

Şirketimizin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı, 28/06/2022 Salı günü, saat 11:00’da, aşağıdaki 

gündem çerçevesinde karar almak üzere, Sun Plaza, Maslak Mah., Bilim Sk., No:5, -3. Kat, Konferans 

Salonu 34398 Sarıyer / İstanbul adresinde yapılacaktır.  

Toplantıya, toplantı gününde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nin (MKK) Elektronik Genel Kurul 

Sistemi (EGKS) üzerinden alınan Pay Sahipleri Listesi’nde yer alan ortaklarımız, fiziki veya elektronik 

ortamda, bizzat veya vekâlet vermek suretiyle katılabilirler. Genel kurullara şahsen veya vekaleten 

fiziki olarak katılacakların toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir.  

TTK’nun, 1527. maddesinin 4. fıkrası uyarınca, isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısına 

elektronik ortamda, şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Toplantıya elektronik 

ortamda katılmak isteyen ortaklarımızın 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” 

ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel 

Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun 

olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya katılmaları mümkün 

olmayacaktır. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla elektronik ortamda 

katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK 

tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. 

Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin, ortaklık haklarını sorunsuz 

kullanabilmelerini teminen e-YATIRIMCI Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolmaları ve EGKS 

üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için “güvenli elektronik imzaya” sahip 

olmaları ve toplantı günü toplantı saatinden 1 saat öncesinden 5 dakika kalaya kadar güvenli elektronik 

imzaları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak 

vekillerin de “güvenli elektronik imzaya” sahip olmaları zorunludur. TTK’nun 1526. maddesi uyarınca 

tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin, tüzel kişi imza yetkilisince şirket 

namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir.  

Toplantıda kendilerini vekaleten temsil ettirecek olan Pay Sahiplerimizin vekaletnamelerini aşağıdaki 

örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması 

Tebliği”nde (II-30.1 sayılı Tebliğ) ve 9 Ekim 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik 

değişikliği ile öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekaletnamelerini 

Genel Kurulda ibraz etmeleri gereklidir. Elektronik Genel Kurul Sistemi üzerinden elektronik 

yöntemle atanmış olan vekilin bir vekâlet belgesi ibrazı gerekli değildir. EGKS üzerinden atanan vekil, 

Genel Kurul Toplantısına fiziken ya da EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekâleten ve fiziken 

katılacak vekilin, ister noter onaylı vekâletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda 

kimlik göstermesi zorunludur. Tebliğ’de zorunlu tutulan ve işbu davet ilanı ekinde yer alan 

vekâletname örneğine uygun olmayan vekâletnameler, hukuki sorumluluğumuz nedeniyle kesinlikle 

kabul edilmeyecektir. 

Covid 19 (Koranavirüs) salgını nedeniyle katılımcıların gerek sağlığını korumak ve gerekse maruz 

kalacakları riskleri azaltmak amacıyla pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul toplantısına öncelikli 

olarak EKGS aracılığıyla elektronik ortamda katılmaları önem arz etmektedir. Toplantıya EGKS 

aracılığıyla katılmak üzere kaydolan pay sahiplerimiz ayrıca fiziken katılım sağlayamayacaklardır. Pay 
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sahipliğinden doğan hakların kullanım imkanı açısından fiziken katılım veya EGKS üzerinden katılım 

arasında herhangi bir fark bulunmamaktadır; toplantıyı canlı izleme, oylamalara katılım, soru 

sorabilme, önerge iletebilme gibi her türlü pay sahipliği hakkı EGKS üzerinden kullanılabilmektedir. 

2021 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Raporu, Kâr Dağıtımına ilişkin teklif, 

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve gündem maddelerine ilişkin hazırlanan Bilgilendirme Notu, 

kanuni süresi içinde, toplantıdan en az üç hafta önce, Şirket Merkezi'nde, www.liderfilo.com.tr 

adresindeki Şirket internet sitesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) Elektronik Genel Kurul 

Sisteminde (EGKS) ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (www.kap.org.tr) Sayın Pay Sahiplerinin 

incelemelerine hazır bulundurulacaktır. 

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur. 

Saygılarımızla. 

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 

 

 

2) SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA EK AÇIKLAMALAR 

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca yapılması 

gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde 

yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır: 

1. Ortaklık Yapısı ve Oy Hakları  

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan 

toplam pay sayısı ve oy hakkı, sermayedeki her bir pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile 

imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır: 

Pay Sahibi Grubu Pay Tutarı 

(TL) 

Sermayeye 

Oranı 

Oy Hakkı 

(Adet) 

Oy Hakkı 

Oranı 

Metin BAROKAS A 10.600.000 16,06% 53.000.000 48,89% 

Metin BAROKAS B 35.900.000 54,39% 35.900.000 33,12% 

DİĞER B 19.500.000 29,55% 19.500.000 17,99% 

Toplam   66.000.000 100,00%  108.400.000 100,00%  

 

2. İmtiyazlı Paylar 

Şirketimiz payları A ve B grubu olarak ikiye ayrılmıştır. (A) Grubu paylara Esas Sözleşme 

çerçevesinde yönetim kuruluna aday gösterme ve Genel Kurul toplantılarında oy hakkı imtiyazı 

tanınmıştır. (B) Grubu paylara ise özel bir hak veya imtiyaz tanınmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin 

yarısı, A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilir. Yönetim 

Kurulu üye sayısının tek sayı olması durumunda küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. 

A Grubu pay sahipleri tarafından aday gösterilecek üyelerin tamamı bağımsız üyeler dışındaki 

üyelerden oluşur. Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir (A) grubu payın 5 (beş), her 

bir (B) grubu payın 1 (bir) oy hakkı vardır. Türk Ticaret Kanunu’nun 479/3 hükmü saklıdır. 
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3. Genel kurul toplantı gündeminde yönetim kurulu üyelerinin azli, değiştirilmesi veya seçimi 

varsa, gerekli açıklamaların yapılması. 

Yönetim kurulu üyeleri 30/12/2021 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıllık süre için 

seçilmiş olup, bu genel kurulda yönetim kurulu üye seçimi yapılmayacaktır.  

4. Gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne yazılı olarak iletmiş olan 

taleplere ilişkin açıklamalar.  

Olağan Genel Kurul toplantısına gündem eklenmesi için Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne ulaşmış 

herhangi bir talep bulunmamaktadır.  

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

birlikte, esas sözleşme değişikliklerinin eski ve yeni şekilleri. 

Gündemde esas sözleşme değişikliği bulunmamaktadır. 

6. Şirketimizin faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişiklikleri 

hakkında bilgi  

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyet değişikliği bulunmamaktadır. 

Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek hususlar halihazırda ilgili mevzuat çerçevesinde 

kamuya açıklanmaktadır.  

 

3) 28 HAZİRAN 2022 TARİHLİ 2021 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 

GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ 

1) Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması 

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

ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak T.C.  Ticaret Bakanlığı Temsilcileri hakkında Yönetmelik” 

(“Yönetmelik” veya “Genel Kurul Yönetmeliği”) hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını 

yönetecek Toplantı Başkanlığı seçimi gerçekleştirilecektir. Aynı kanun ve yönetmelikler gereği, 

Toplantı Başkanlığı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalaması hususunda yetki verilecektir. 

2) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakere 

edilmesi ve onaylanması 

TTK, Yönetmelik, Sermaye Piyasası Kanunu (SPKn) ve ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul 

Toplantısından en az üç hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya 

duyurulan, www.liderfilo.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde ve Şirketimiz merkezinde 

ortaklarımızın incelemesine sunulan Faaliyet Raporu’nun özeti genel kurulda okunarak, pay 

sahiplerinin görüş ve onayına sunulacaktır. 

3) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi 

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç 

hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, 

www.liderfilo.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın 

incelemesine sunulan Bağımsız Denetim Raporu’nun görüş kısmı genel kurulda okunarak, 

ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır. 

 

http://www.liderfilo.com.tr/
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4) 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve 

onaylanması 

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Genel Kurul Toplantısından en az üç 

hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığı ile kamuya duyurulan, 

www.liderfilo.com.tr adresli Şirket kurumsal internet sitesinde, Şirketimiz merkezinde ortaklarımızın 

incelemesine sunulan finansal tablolar genel kurulda okunarak, ortaklarımızın görüşüne ve onayına 

sunulacaktır. 

5) Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra 

edilmesi 

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı 

faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri genel kurulda sayın ortaklarımızın 

onayına sunulacaktır. 

6) Kâr Dağıtım Politikası’nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması  

SPK’nın II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği’nin 4. maddesi ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 

1.6. no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde hazırlanan Kâr Dağıtım Politikası genel kurulda sayın 

ortaklarımızın bilgi ve onaylarına sunulacaktır (Ek: 1).  

7) Bağış ve Yardım Politikası’nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması 

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.10. no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde 

hazırlanan Bağış ve Yardım Politikası genel kurulda sayın ortaklarımızın bilgi ve onaylarına 

sunulacaktır (Ek: 2).  

8) Ücretlendirme Politikası’nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması 

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 4.6.2. no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde 

hazırlanan Ücretlendirme Politikası genel kurulda sayın ortaklarımızın bilgi ve onaylarına sunulacaktır 

(Ek: 3).  

9) Bilgilendirme Politikası’nın okunması, görüşülmesi ve onaylanması 

SPK’nın II.15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nin 17. maddesi ve II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim 

Tebliği’nin 2.1.1. no’lu Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde hazırlanan Bilgilendirme Politikası 

genel kurulda sayın ortaklarımızın bilgi ve onaylarına sunulacaktır (Ek: 4).  

10) Yönetim Kurulunun 2021 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara 

bağlanması 

Şirketimiz, yasal mevzuat, Şirket Esas Sözleşmesi ve Kâr Dağıtım Politikası ışığında hazırlanmış, 

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) çerçevelerindeki finansal tablolarda yer alan net dönem kârı 

esas alınarak (kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile vergi, fon ve mali ödemeler, varsa 

geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) hesaplanan dağıtılabilir kâr tutarı Ek: 5’ye yer alan “kâr dağıtım 

tablosu”nda sunulmuştur. Yönetim Kurulu kâr dağıtım önerisi genel kurulda ortakların görüşüne 

sunulacaktır. 

11) Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara 

bağlanması 

TTK, Yönetmelik, SPKn ve ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak 

ödemeler genel kurulca belirlenecektir.  

 

http://www.liderfilo.com.tr/
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12) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu 

tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması 

Denetimden Sorumlu Komite’nin tavsiyesini dikkate alınarak Yönetim Kurulumuz tarafından; TTK ve 

SPKn uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal 

raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri 

yürütmek üzere Edit Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilmesine karar verilmiş olup, bu seçim 

genel kurulda sayın ortakların onayına sunulacaktır. 

13) Şirket’in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 

yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi  

2021 yılı içerisinde yapılan yardım ve bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilecek ve 2022 yılında 

yapılacak yardım ve bağışlara ilişkin üst sınır belirlenecektir.  

14) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen 

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 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 vermesi 

gerekmekte olup, pay sahiplerine Şirketimizin 31/12/2021 tarihinde sona eren hesap dönemine ait 

Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu’nda yer alan bilgiler çerçevesinde sayın ortaklarımıza 

bilgi verilecektir. 

15) Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst 

düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret 

Kanunu’nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi  

Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nın “Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı” başlıklı 395. 

ve “Rekabet Yasağı” başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul’un 

onayı ile mümkündür. Bu çerçevede yönetim kurulu üyelerine gerekli iznin verilmesi hususu genel 

kurulda sayın ortaklarımızın onayına sunulacaktır. 

16) Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri’nin 1.3.6. ve 1.3.7. maddelerinde yer 

alan işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi, 

II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği’nin 1.3.6. no’lu ilkesi 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. 1.3.7. no’lu ilke uyarınca, 1.3.6. 

numaralı ilkede belirtilenler dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan 

kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel 

kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirirler. Genel 

kurulda söz konusu ilkeler çerçevesinde sayın ortaklarımıza bilgi verilecektir.  

17) Dilek, temenniler ve kapanış. 
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Ekler : 

1) Kar Dağıtım Politikası  

2) Bağış ve Yardım Politikası  

3) Ücretlendirme Politikası  

4) Bilgilendirme Politikası  

5) Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi  
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Ek-1 

Kar Dağıtım Politikası 

 

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”)  

KÂR DAĞITIM POLİTİKASI 

1. Amaç 

Kâr dağıtım politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Esas Sözleşme hükümleriyle 

uyumlu olarak, Şirketin kâr dağıtım esaslarının belirlenmesi ve pay sahiplerinin Şirket’in gelecek 

dönemlerde elde edeceği kârın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesidir. Şirket, kâr dağıtımı 

konusunda, pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında denge kurulması için azami özen 

gösterir.  

Şirket, kâr dağıtımı konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu (“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemelere uyar. 

Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), zaman zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki 

Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin 

gerçekleştirilmesine azami özen gösterir.  

Şirket Kâr Dağıtım Politikası, SPK’nın Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) ve Kâr Payı Tebliği 

(II19.1) uyarınca hazırlanmış olup; pay sahipleri başta olmak üzere tüm menfaat sahiplerine Şirket 

internet sitesi (https://www.liderfilo.com.tr/) aracılığıyla duyurulmaktadır. 

 2. Yetki ve Sorumluluk  

Kâr Dağıtım Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 

oluşturulmuş, Şirketin 17.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ayrı bir madde olarak pay 

sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin onayına sunulmuştur. 

Şirket’in Kâr Dağıtım Politikası’nın izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin 

yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve sorumluluğu altındadır. Kâr Dağıtım Politikası’nda yapılacak 

değişiklikler Yönetim Kurulu’nun kararını takiben, gerekçesi ile birlikte özel durumların kamuya 

açıklanmasına ilişkin düzenlemeler çerçevesinde kamuya duyurulur ve genel kurul toplantısında pay 

sahiplerinin onayına sunularak, Şirket internet sitesinde (https://www.liderfilo.com.tr/) yayımlanır. 

 3. Kâr Dağıtım İlkeleri  

İlke olarak, ilgili düzenlemeler ve finansal koşullar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, uzun vadeli 

stratejimiz, Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, kârlılık ve nakit 

durumu dikkate alınarak kâr dağıtımına karar verilir. Kâr payı, nakit veya kârın sermayeye eklenmesi 

suretiyle bedelsiz olarak ortaklara dağıtılabileceği gibi, belli oranda nakit belli oranda bedelsiz pay 

olarak da dağıtılabilir. İlke olarak; Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir 

dönem kârının, asgari %20’sinin nakit olarak pay sahiplerine dağıtılması hedeflenir. 

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate 

alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Şirketimizin kâr payı imtiyazına sahip payı 

bulunmamaktadır.  

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. 
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Kar payları, belirlenmiş yasal süreler içerisinde Genel Kurul onayını takiben Genel Kurul’un tespit 

ettiği tarihte pay sahiplerine dağıtılır. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, 

sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak kâr payının taksitli dağıtımına karar verebilir. 

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve sermaye piyasası mevzuatına 

uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.  

Kar dağıtımı yapılmayacaksa, gerekçesi ve dağıtılmayan karın ne amaçla kullanılacağı kamuya 

açıklanır. 

4. Kâr Payı Dağıtım Esasları 

Kâr payı dağıtım esasları, Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Karın Tespit ve Dağıtımı” başlıklı 12. 

maddesinde düzenlenmiştir. 

Şirket kâr dağıtımı konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatında yer alan 

düzenlemelere uyar.    

Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirket 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 

kârı, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra, kalan miktar Esas sözleşmede belirtilen sıra 

ve esaslar dahilinde dağıtılır. 

 

Ek-2 

Bağış ve Yardım Politikası 

 

 

LDR TURİZM A.Ş. (“ŞİRKET”) 

BAĞIŞ VE YARDIM POLİTİKASI  

 

Şirketimiz Esas Sözleşme, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına uygun 

olarak, aşağıda yer alan esaslar çerçevesinde sosyal ve toplumsal ihtiyaca ve gelişime destek olmak 

için bağış ve yardım yapabilir.  

 

Bağış ve Yardım Esasları:  

 

1. Bağış ve yardımların üst sınırı Şirket Genel Kurulu tarafından belirlenir ve ilgili dönemde bu sınırı 

aşan tutarda bağış ve yardım yapılamaz. Genel Kurul ilgili yılda bağış ve yardım yapılmamasına karar 

verebilir.  

2. Sermaye Piyasası Kurulu bağış ve yardım tutarına yeni bir üst sınır getirmeye yetkilidir.  

3. Genel Kurul tarafından belirlenen üst sınır dahilinde kalmak koşuluyla, bağış ve yardım yapma görev 

ve yetkisi Şirket Yönetim Kurulu’na ve Genel Müdüre tanınmıştır.  

4. Bağış ve yardımlar, nakdi ve/veya gayri nakdi olarak yapılabilir.  

5. Bağış ve yardım yapılmasında Şirket amaç ve konusunun aksatılmaması esastır.  

6. Yapılacak bağış ve yardımların örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ön 

koşuldur.  

7. Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara yardım ve 

bağışta bulunabilir.  

8. Siyasi partiler, politikacılar ya da siyasi adaylara bağış yapılmaz.  

9. Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardım tutarı, kar dağıtımına ilişkin hesaplamalarda dağıtılabilir kar 

matrahına eklenir.  
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10. Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar, o yıla ilişkin olağan Genel Kurulda ortakların bilgisine 

sunulur.  

 

11. Bağış ve yardımlara ilişkin bu politika ve politikada yapılacak değişiklikler Genel Kurul'un onayına 

sunulur.  

 

 

Ek-3 

Ücretlendirme Politikası 

 

LDR TURİZM A.Ş. (“ŞİRKET”) 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN  

YÖNETİCİLER İÇİN ÜCRET POLİTİKASI  

 

Bu politika, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu (“Kurul”) Mevzuatı doğrultusunda 

oluşturulmuştur. SPK’nın II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde 

oluşturulan Şirketimiz Yönetim Kurulu komiteleri arasında Ücret Komitesi de yer almaktadır. Ücret 

Komitesi’nin görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulu kararı ve yapılandırması gereği Kurumsal 

Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmektedir.  

      ÜCRET KOMİTESİ:  

a) Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde 

kullanılacak ilke, kriter ve uygulamaları Şirketin uzun vadeli hedeflerini dikkate alarak belirler ve 

bunların gözetimini yapar.  

b) Ücretlendirmede kullanılan kriterlere ulaşma derecesi dikkate alınarak, yönetim kurulu üyelerine ve 

idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek ücretlere ilişkin önerilerini Yönetim Kuruluna sunar.  

Yönetim Kurulu üyelerinin ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı 

hale getirilir ve genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin bilgisine 

sunularak ortaklara bu konuda görüş bildirme imkânı tanınır. Bu amaçla hazırlanan Ücret Politikasına 

Şirketin kurumsal internet sitesinde www.liderfilo.com.tr yer verilir.  

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ:  

1. Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri veya huzur hakları Genel Kurulca kararlaştırılır.  

2. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlendirmesinde kâr payı, pay opsiyonları veya Şirketin 

performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Ancak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin 

ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olmasına özen gösterilir.  

3. Yönetim kurulu üyelerinin Şirkete ilişkin hizmetleri nedeniyle katlandığı giderler (ulaşım, araç, 

telefon, sigorta vb. giderleri) Şirket tarafından karşılanabilir.  

4. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine borç 

veremez, kredi kullandıramaz, verilmiş olan borçların veya kredilerin süresini uzatamaz, şartlarını 

iyileştiremez, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandıramaz veya lehine kefalet 

gibi teminatlar veremez. Ancak bireysel kredi veren kuruluşlar, herkes için uyguladığı şartlarda söz 

konusu kişilere kredi verebilir ve bu kişileri diğer hizmetlerinden yararlandırabilir.  
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İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİ ÜCRETLERİ:  

İdari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmelerinde, Şirketin rekabet gücünü destekler bir 

şekilde; görevin gerektirdiği bilgi, beceri, yetkinlik, deneyim seviyesi, sorumluluk kapsamı ve 

performansı dikkate alınır. Ücretler; bireysel verimlilik ve performans, ücret araştırmaları, ekonomik 

göstergeler, Şirketin ödeyebilme gücü ve Şirket içi denge ve piyasadaki ücret seviyeleri doğrultusunda 

en az yılda bir kez gözden geçirilip, değerlendirilir. Ücretlendirmede, dil, din, cinsiyet ve benzeri 

özellikler kriter olarak kabul edilmemekte, ayrımcılık yapılmamaktadır.  

 

 

 

Ek-4 

Bilgilendirme Politikası 

 

 

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ (“ŞİRKET”) 

BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 

1. Amaç 

Bilgilendirme politikasının amacı, Şirket’in tabi olduğu düzenlemeler ve Ana Sözleşme hükümleriyle 

uyumlu olarak pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar, müşteriler ve ilgili yetkili kurumlar olmak üzere 

tüm menfaat sahipleri ile ticari sır niteliği taşımayan her türlü bilgiyi tam, adil, doğru, zamanında, 

anlaşılabilir, düşük maliyetle ve kolay ulaşılabilir bir şekilde eşzamanlı paylaşarak, aktif, etkin ve şeffaf 

bir iletişim sağlamaktır. 

Şirket kamuyu aydınlatma konusunda 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu (“SPKn”), 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), sermaye piyasası mevzuatı, ilgili diğer mevzuat ve düzenlemeler ile 

Borsa İstanbul A.Ş. (“BİST”) düzenlemelerine uyar. Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK”), zaman 

zaman tadil edilip değiştirilebilen, yürürlükteki Kurumsal Yönetim Tebliği’nde düzenlenen Kurumsal 

Yönetim İlkeleri'nde yer verilen ilkelerin gerçekleştirilmesine azami özen gösterir. 

Şirket Ana Sözleşmesi’nin “İlan” başlıklı 10. maddesine göre: 

“Şirket tarafından ilan edilmesi zorunlu olan hususlar, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun ilgili hükümleri ve bu kanunlar çerçevesinde çıkarılan yönetmelik, tebliğ ve ilgili diğer 

mevzuat hükümlerine uygun olarak belirtilen sürelere uyulmak kaydıyla ilan edilir.  

Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemelerine göre yapılacak özel durum açıklamaları ile Kurulca 

öngörülecek her türlü açıklamalar, ilgili mevzuata uygun olarak zamanında yapılır.” 

Şirket Bilgilendirme Politikası, SPK’nın Özel Durumlar Tebliği (II 15.1)’nin 17’inci maddesi ile 

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca hazırlanmış olup; tüm menfaat sahiplerine Şirket internet 

sitesi (https://www.liderfilo.com.tr/) aracılığıyla duyurulmaktadır. 

2. Yetki ve Sorumluluk 

Bilgilendirme Politikası, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu tarafından 

oluşturulmuş, Şirketin 17.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ayrı bir madde olarak pay 

sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. Şirket’in kamunun aydınlatılması ve bilgilendirme politikasının 

izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi ve gerekli güncellemelerin yapılması Yönetim Kurulu'nun yetki ve 

sorumluluğu altındadır. Bilgilendirme Politikası’nda yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu’nun 

https://www.liderfilo.com.tr/
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onayını takiben Şirket internet sitesinde (https://www.liderfilo.com.tr/ ) yayımlanır. Yatırımcı İlişkileri 

Bölümü kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek üzere görevlendirilmiştir. 

Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Yatırımcı İlişkileri Bölümü’ne 

yöneltilmelidir. 

3. Bilgilendirme Yöntem ve Araçları 

 

Bilgilendirme Politikası çerçevesinde Şirket tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları 

aşağıda belirtilmiştir. 

 - Periyodik olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na girişleri yapılan finansal tablolar, 

bağımsız denetçi raporu ve beyanlar 

 - Yıllık Faaliyet Raporları  

 - Şirket İnternet sitesi (https://www.liderfilo.com.tr/) 

 - Özel durum açıklama formları  

 - Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler aracılığı ile yapılan ilan ve duyurular  

 - Telefon, e-posta, faks gibi iletişim araçlarıyla yapılan iletişim yöntemleri 

4. Bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara ilişkin 

esaslar 

Pay sahipleri, yatırımcılar ve analistlerden Şirkete iletilen bilgi talepleri, kamuya açıklanmış bilgiler 

çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Bölümü tarafından doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek yazılı, 

sözlü ya da bilgilendirme toplantıları vasıtasıyla yanıtlanır. 

 Geleceğe yönelik değerlendirmeler de dahil olmak üzere, özel durumlara konu hususların kamuya 

duyurulmasında basın-yayın organlarından yararlanılabilir, basın toplantıları yapılabilir ve/veya basın 

bültenleri yayınlanabilir ve diğer iletişim yolları kullanılabilir. Özel durumlara konu hususların 

bahsedilen şekilde kamuya duyurulmasından önce veya eş zamanlı olarak KAP’ta da açıklama yapılır 

ve ilgili açıklamaya Şirket internet sitesinde de ayrıca yer verilir.  

Şirket yetkilileri, zaman zaman, yatırımcılar ve analistlerle bilgi paylaşmak amacıyla ulusal ve 

uluslararası düzeyde konferanslara veya toplantılara iştirak edebilirler. Bu etkinliklerde kullanılan 

sunumlar ve raporlar Şirketin internet sitesinde yayımlanabilir. 

5. Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya İnternet sitelerinde yer alan haber ve 

söylentilerin takibi ile buna ilişkin açıklamaların yapılma esasları 

Şirket, ulusal veya uluslararası basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer 

alan haber ve söylentileri bir medya takip şirketi aracılığıyla takip eder.  

Şirket prensip olarak basın-yayın organları, internet siteleri ve diğer iletişim kanallarında yer alan 

spekülasyonlar konusunda herhangi bir görüş bildirmez. Herhangi bir haber ve söylentinin Şirket 

paylarının değeri ve yatırımcıların kararları üzerinde etki yapıp yapmayacağının değerlendirilmesini 

Genel Müdür ve Yatırımcı İlişkileri Bölümü yapar ve özel durum açıklamasının yapılıp yapılmamasına 

karar verir. Çıkan haber ve söylentilerin Şirket paylarının değerini ve yatırımcıların kararlarını 

etkileyebilecek bir husus olduğu kanaatine varılırsa, konu ile ilgili özel durum açıklaması yapılır. Şirket 

adına bu özel durum açıklamalarını yapmaya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür ve Genel Müdür 

Yardımcısı yapmaya yetkilidir. 

6. Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar gizliliğinin sağlanmasına yönelik alınan 

tedbirler 

Özel durumların kamuya açıklanmasına kadar, Şirket yönetimi söz konusu bilgilerin gizliliğinin 

sağlanmasından sorumludur. Bu kapsamda ilgili bilgilere sahip olan çalışanlar özel durum açıklaması 

https://www.liderfilo.com.tr/
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yapılıncaya kadar bilgileri üçüncü kişilerle paylaşamazlar. Şirket, meşru çıkarlarının zarar görmemesi 

için içsel bilgilerin kamuya açıklanmasını, yatırımcıların yanıltılmasına yol açmaması ve bu bilgilerin 

gizli tutulmasını sağlayabilecek olması kaydıyla erteleyebilir. Bu durumlarda Şirket, sermaye piyasası 

mevzuatı uyarınca, içsel bilgilerin gizliliğini temin etmek üzere her türlü tedbiri alır. İçsel bilginin 

üçüncü kişilere açıklanmış olduğunun belirlenmesi halinde, Sermaye Piyasası düzenlemeleri 

kapsamında, bilginin gizliliğinin sağlanamayacağı sonucuna ulaşılırsa derhal özel durum açıklaması 

yapılır. İçsel bilgilerin kamuya açıklanmasının ertelenme sebepleri ortadan kalkar kalkmaz, mevzuata 

uygun şekilde kamuya açıklama yapılır. Yapılacak açıklamada erteleme kararı ve bunun temelindeki 

sebepler belirtilir. 

Şirket, yönetici ve çalışanlarını, meslek içi eğitimleri kanalıyla, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve 

ilgili mevzuatta yer alan yükümlülüklere ve bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili 

yaptırımlara ilişkin bilgilendirir. Şirket, içsel bilgilere erişimi olan kişiler listesinde yer alanlar 

haricindeki çalışanlar ve hizmet alınan üçüncü kişilerin bu bilgilere erişimini önleyecek nitelikte 

gizlilik taahhüdü alınması ve benzeri yöntemlerle gereken tedbirleri alır. İçsel bilgilere erişimi olan 

kişiler ise, içsel bilgilerle ilgili olarak kanun ve ilgili mevzuatta yer alan yükümlülükleri kabul 

etmelerini sağlayacak şekilde, bu bilgilerin kötüye kullanımı veya yayılması ile ilgili yaptırımlara 

ilişkin olarak yazılı olarak imza karşılığı bilgilendirilir. 

7. İdari sorumluluğu bulunan kişilerin belirlenmesinde kullanılan esaslar 

Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde, “İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler”, (i) Şirketin yönetim 

kurulu üyelerini, (ii) yönetim kurulu üyesi olmadığı halde, Şirketin içsel bilgilerine doğrudan ya da 

dolaylı olarak düzenli bir şekilde erişen ve Şirketin gelecekteki gelişimini ve ticari hedeflerini etkileyen 

idari kararları verme yetkisi olan kişiler olarak tanımlanmıştır.  

Şirketimizde İdari Sorumluluğu Bulunan Kişiler, Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, Genel Müdür 

Yardımcısı, Bölüm Müdürleri olarak belirlenmiştir. 

8. Geleceğe yönelik değerlendirmelerin açıklanmasına ilişkin esaslar 

Geleceğe ilişkin içsel bilgi niteliğindeki plan ve tahminleri içeren veya yatırımcılara Şirketin 

gelecekteki faaliyetleri ile finansal durumu ve performansı hakkında fikir veren değerlendirmeler 

sermaye piyasası mevzuatında belirtilen esaslar çerçevesinde kamuya açıklanabilir. Geleceğe yönelik 

bilgilerin kamuya açıklanmış olması durumunda, bunlar varsayımlar ve varsayımların dayandığı 

geçmişe yönelik gerçekleşmelerle birlikte açıklanır. Geleceğe yönelik tahminlerin daha sonra önemli 

ölçüde gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde söz konusu bilgiler gözden geçirilerek yeniden 

düzenlenir. 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, makul varsayım ve tahminlere dayandırılır. Öngörülemeyen 

riskler ve gelişmeler dolayısıyla sapma durumunda, daha önce kamuya açıklanan hususlar ile 

gerçekleşmeler arasında önemli ölçüde bir farklılık bulunması halinde, bu farklılıkların nedenlerine de 

yer verilmek suretiyle kamuya açıklama yapılır. 

Şirketin geleceğe yönelik değerlendirmelerini açıklamaya Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Müdür, 

Genel Müdür Yardımcısı, Bölüm Müdürleri yetkilendirilmiştir. 

Geleceğe yönelik değerlendirmeler, sermaye piyasası mevzuatındaki esaslar çerçevesinde, özel durum 

açıklamalarının yanı sıra, basın-yayın organları, basın toplantısı, basın bültenleri, ulusal ve uluslararası 

düzeyde konferans veya toplantılar ile diğer iletişim yollarından yararlanılarak da yapılabilir. 

 

 



 

13 
 

9. Şirket İnternet Sitesi (https://www.liderfilo.com.tr/) 

Kamunun aydınlatılmasında, SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde 

(https://www.liderfilo.com.tr/) internet adresindeki Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. 

Şirket’in internet sitesinde yer alan açıklamalar, sermaye piyasası mevzuatı hükümleri uyarınca 

yapılması gereken bildirim ve özel durum açıklamalarının yerine geçmez. Şirket tarafından kamuya 

yapılan tüm açıklamalara internet sitesi üzerinden erişim imkânı sağlanır. İnternet sitesi buna uygun 

olarak yapılandırılır ve bölümlendirilir. İnternet sitesinin güvenliği ile ilgili her türlü önlem alınır. 

İnternet sitesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinin öngördüğü içerikte ve şekilde düzenlenir. Özellikle 

yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin ilana, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme 

dokümanına, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlara ve genel kurula katılım 

yöntemleri hakkındaki bilgilere, internet sitesinde dikkat çekecek şekilde yer verilir. İnternet sitesinin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalara sürekli olarak devam edilir. 

 

 

 

Ek-5 

Yönetim Kurulu’nun kâr dağıtım önerisi 

 

LDR TURİZM ANONİM ŞİRKETİ 

YÖNETİM KURULU KARARI 

Karar No   : 2022/17 

Toplantı Tarihi  : 24/05/2022 

Konu    : 2021 Yılı Kârının Dağıtımı Konusunda Genel Kurula Yapılacak 

Öneri 

Şirket Yönetim Kurulu, 24.05.2022 tarihinde Şirket Merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları 

almıştır: 

Yönetim Kurulu yapmış olduğu görüşmeler sonucunda; yasal kayıtlardaki dağıtılabilir kârın SPK 

düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kârın altında olması nedeniyle yasal 

düzenlemelere göre hazırlanan mali tablolarındaki dağıtılabilir kâr tutarının kâr dağıtımına esas 

alınmasına, bu çerçevede brüt 21.623.714,55 TL net 19.461.343,10 TL nakit kâr dağıtılmasına ilişkin 

teklifin ekte yer alan kâr dağıtım tablosu uyarınca Genel Kurul’un onayına sunulmasına; Bu çerçevede;  

a) 2021 yılı Vergi Mevzuatına göre oluşan net dönem kârı olan 24.904.929,30 TL'den %5 

oranında toplam 1.245.246,47 TL 1. Tertip Yedek Akçe ayrılmasına, 

b) Vergi sonrası net kâr olan 24.904.929,30 TL'den 1.245.246,47 TL 1.Tertip Yedek Akçe 

ayrıldıktan sonra, ortaklara brüt 21.623.714,55 TL, net 19.461.343,10 TL kâr payı dağıtılmasına, 

dağıtılan kâr payı üzerinden 1.832.371,46 TL ikinci tertip yedek akçe ayrılmasına,  

c) Kalan bakiyelerin olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına, 

d) Kâr dağıtımına 27/07/2022 tarihinde başlanılmasına, 

oy birliği ile karar verilmiştir.  

 

 

https://www.liderfilo.com.tr/
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1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 66.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 917.944,96

Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.

SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Karı 177.909.030,00 35.574.051,16

4. Vergiler (-) 37.623.076,00 10.669.121,86

5. Net Dönem Karı (=) 140.285.954,00 24.904.929,30

6. Geçmiş Yıllar Zararları (-) - -

7. Genel Kanuni Yedek Akçe (-) 1.245.246,47 1.245.246,47

8. NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (=) 139.040.707,54 23.659.682,84

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) - -

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 139.040.707,54 23.659.682,84

11. Ortaklara Birinci Kar Payı 21.623.714,55 21.623.714,55

     - Nakit 21.623.714,55 21.623.714,55

     - Bedelsiz - -

     - Toplam 21.623.714,55 21.623.714,55

12. İmtiyazlı Pay 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 1.832.371,46 1.832.371,46

17. Statü Yedekleri - -

18. Özel Yedekler - -

19. OLAĞANÜSTÜ YEDEK 115.584.621,53 203.596,83

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar - -

LDR TURİZM A.Ş. 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)


