
OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 

Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu (TTK), Sermaye Piyasası Kurulu’nun (“SPK) II-17.1. sayılı 

Kurumsal Yönetim Tebliği, II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği, Vergi Mevzuatı, diğer ilgili mevzuat 

hükümleri ve  Esas Sözleşmemizin “Karın Tespiti ve  Dağıtımı” başlıklı 17 nci madde hükmü 

çerçevesinde kar dağıtmaktadır.  

Kâr dağıtımında, pay sahipleri ve Şirket menfaatleri arasında dengeli ve tutarlı bir politika 

izlenmektedir. 

Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası” aşağıdaki esaslar gözetilerek yürütülmektedir: 

1) Yasal düzenlemelerle çerçevesinde ve finansal imkânlar elverdiği sürece, piyasa beklentileri, 

uzun vadeli stratejimiz, Şirketimizin sermaye gereksinimleri, yatırım ve finansman politikaları, 

kârlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde hesaplanan 

dağıtılabilir dönem kârının asgari %5’i pay sahiplerine nakden dağıtılır.  

2) Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı, ancak yasal kayıtlarda mevcut net 

dağıtılabilir kardan ve diğer kaynaklardan karşılanabileceği sürece dağıtılabilecektir. 

3) Esas Sözleşmenin 17’nci maddesi çerçevesinde, vergi öncesi kârdan birinci tertip yasal yedek 

akçe, mali yükümlülükler ve Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre ayrılan birinci temettüden 

sonra kalan tutar üzerinden Genel Kurul’da alınacak karar çerçevesinde ve ilgili hesap yılına 

ilişkin vergi öncesi dönem karından; dönem başı öz sermayenin, yıllık bazda Kurumsal 

Yatırımcılar Derneği (KYD) TÜM Endeksinin ilgili hesap yılındaki getirisine %10 puan eklenmesi 

suretiyle bulunacak getiri oranı ile değerlenmesi sonucu bulunacak tutarın düşülmesi 

neticesinde elde edilecek tutarın (Fark) pozitif olması kaydıyla, Farkın % 45'i Yönetim Kurulu 

tarafından tayin edilecek kıstaslara göre yönetim kurulu üyelerine dağıtılmak üzere ayrılır. 

4) Pay sahiplerine dönem karının %5 i oranında  kar payı ödendikten sonra, kardan pay alacak 

kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10 u (TTK’nın 519. Maddesinin ikinci fıkrası c bendi 

uyarınca) genel kanuni yedek akçeye eklenir. 

5) Türk Ticaret Kanunu’na göre ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas Sözleşme’de pay 

sahipleri için belirlenen kâr payı nakden ayrılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla 

kâr aktarılmasına, yönetim kurulu üyelerine, çalışanlara ve pay sahibi dışındaki kişilere kardan 

pay verilmesine karar verilemez. Ayrıca kâr dağıtım politikasında pay sahipleri için belirlenen 

kâr payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz. 

6) Pay sahiplerine dağıtılacak kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, 

bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. 

7) Kar payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse 

olarak yapılabilir. 



8) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye Piyasası Mevzuatı dikkate 

alınarak Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından kararlaştırılır. 

9) Dağıtılabilir kar payı, eşit veya farklı tutarda taksitlerle ödenebilir.Taksit sayısı Genel Kurul 

tarafından veya Genel Kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi şartıyla Yönetim Kurulu 

tarafından belirlenebilir. Taksit ödeme zamanlarının Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi 

durumunda ödeme zamanları, Genel Kurul tarihini takip eden onbeş gün içinde SPK’nın özel 

durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur. 

10) Şirketimizin Esas Sözleşmesi’ne göre Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından 

yetkilendirilmiş olmak ve SPK düzenlemelerine uymak kaydı ile Sermaye Piyasası mevzuatı 

çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtabilir.  

i. Şirket’in ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları üzerinden nakden kâr payı 

avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr payı avansı taksitle dağıtılamaz.  

ii. ii. Yönetim Kurulu’na Genel Kurul tarafından kâr payı avansı dağıtımı için yetki 

verildiğinde; Yönetim Kurulu tarafından kâr payı avansı dağıtma veya dağıtmama 

konusunda bir karar alınması ve bu kararın en geç ara dönem finansal tabloların 

kamuya açıklandığı tarih itibariyle SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına 

ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde Şirket tarafından kamuya duyurulması 

zorunludur. 

iii.  iii. Kâr payı avansı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç 

ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır. Pay 

sahibi dışındaki kişilere kâr payı avansı dağıtılamaz. Kâr payı avansı, imtiyazlı 

paylara imtiyaz dikkate alınmadan ödenir. 

11) “Kar Dağıtım Politikası” Şirket’in finansal performansı, öngörülen yatırım projeleri, sektörel 

ve ekonomik koşullar dikkate alınarak, her yıl yeniden gözden geçirilebilir. Yönetim Kurulu 

tarafından önerilecek değişiklikler ve gerekçesi SPK’nın özel durumların kamuya açıklanmasına 

ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur ve Genel Kurul’un onayına sunulur. 


