
COSMOS YATIRIM HOLDİNG A.Ş 

KAR DAĞITIM POLİTİKASI 

 

Şirket esas sözleşmesi ile birlikte, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, 

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri, vergi yasaları ve diğer yasal mevzuat hükümleri 

dikkate alınarak kar dağıtım kararlarını belirleyen Kar Dağıtım Politikamız aşağıdaki 

şekilde belirlenmiştir. 

1) Şirket kar dağıtımı ve yedek akçe ayrılması konusunda Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatında yer alan düzenlemelere uyar. 

Şirket'in genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi genel muhasebe ilkeleri 

uyarınca Şirket'çe ödenmesi ve ayrılması zorunlu olan meblağlar ile Şirket tüzel kişiliği 

tarafından ödenmesi gereken zorunlu vergiler ve mali mükellefiyetler için ayrılan 

karşılıklar, hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan ve 

yıllık bilançoda görülen safi (net) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden 

sonra kalan miktar aşağıdaki sıra ve esaslar dahilinde dağıtılır: 

a) Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Kalanın %5’i Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu 

maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20’sini buluncaya kadar birinci tertip kanuni 

yedek akçe olarak ayrılır. 

b) Birinci Temettü: Kalan tutara varsa ilgili hesap yılı içinde yapılan bağışların ilave 

edilmesiyle hesaplanacak matrahtan, Sermaye Piyasası Kurulu’nca saptanan oran ve 

miktarın altında olmamak kaydıyla Şirket’in kar dağıtım politikası esaslarını da dikkate 

alarak Genel Kurulca belirlenen tutarda birinci temettü ayrılır. 

c) İkinci Temettü: Safi kardan (a) ve (b) bentlerinde yer alan hususlar düşüldükten sonra 

kalan kısmı Genel Kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, 

dönem sonu kar olarak bilançoda bırakmaya, kanuni veya ihtiyari yedek akçelere ilave 

etmeye veya olağanüstü yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir. 

ç) İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: Türk Ticaret Kanunu’nun 519 uncu maddesinin ikinci 

fıkrasının (c) bendi gereğince ikinci tertip kanuni yedek akçe ayrılır. 

d) Yasa hükmüyle ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri 

için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar 

aktarılmasına ve memur, müstahdem ve işçilere kardan pay dağıtılmasına karar 

verilemeyeceği gibi belirlenen birinci temettü ödenmedikçe bu kişilere kardan pay 

dağıtılamaz. 

Şirket karının tespiti ve karın dağıtımında Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili 

düzenlemelerine ve diğer mevzuata uyulur. 

2) Şirket finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun öz sermaye 

kalemleri ile mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel 

yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir 

karın tespitinde indirime konu edilebilir. Şirket finansal tablolarındaki net dönem ve 

geçmiş yıl zararlarının uygun öz sermaye kalemleri ile mahsup edilmesine yönelik mahsup 

işleminin, ilgili yıl genel kurul toplantısında kar dağıtımına ilişkin gündem maddesinin 

görüşülmesinden önce karara bağlanması zorunludur. 



3)Yönetim Kurulu kar dağıtım kararında mevzuatı ve piyasa koşullarını dikkate alır. Buna 

göre kar dağıtımında Şirketin büyümesi için yapılması gereken yatırımlar ile bu 

yatırımların finansmanı arasındaki dengenin korunmasına dikkat edilerek Şirket’in öz 

sermaye oranı, sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır. 

Yönetim Kurulu Sermaye Piyasası Kurulu’nun zorunlu kıldığı oranından az olmamak 

üzere, Şirket’in piyasa değerini olumsuz etkilemeyecek oranda kar payı dağıtmayı politika 

olarak belirler. 

4) Dağıtılacak kar 3. madde göz önünde bulundurularak prensip olarak Sermaye Piyasası 

Mevzuatı kapsamında hazırlanan ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) ile 

uyumlu finansal tablolar dikkate alınarak ve pay sahipleri ile Şirket çıkarları arasında 

hassas denge korunarak, Yönetim Kurulu teklifi ile Genel Kurul tarafından belirlenir. 

Ancak kar dağıtımı ile ilgili mevzuatların ve SPK ilke kararlarının herhangi bir yaptırımı 

mevcut ise, dağıtımı yapılacak karda bu hususlar ayrıca dikkate alınır. 

5) Genel kurul tarafından yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir dönem karından daha 

fazla temettü dağıtılmasına karar verilmesi halinde olağanüstü yedek akçeler, geçmiş yıl 

karları gibi yasal kayıtlarda yer almayan ve kar dağıtımına konu edilebilecek diğer 

kaynakların da kar dağıtımında kullanılmasına karar verilmesi mümkündür. 

6) SPK mevzuatı ile belirlenen asgari temettü tutarı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 

düzenlemeleri çerçevesinde belirlenecek tarihlerde nakit olarak dağıtılır. Asgari temettü 

tutarından daha fazla kar dağıtımına karar verilmesi halinde kalan tutar, ortaklığın sermaye 

yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya 

bedelsiz hisse senedi dağıtımı şeklinde yapılabilir. 

7) Şirket tarafından çıkarılacak hisse senetlerinin tamamı hamiline olup hisse başına düşen 

kar payı, dağıtım tarihi itibariyle mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri 

dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır. Kar Payının, pay sahiplerine hangi tarihte 

verileceği Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme bağlanır. 

Ancak kar payının en geç 5. ayın sonuna kadar ödenmesine özen gösterilir. 

8) Bedelsiz hisse senedi dağıtımlarında mevzuatta belirtilen düzenleme ve ilkelere uyulur. 

Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır. 

9) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre 

hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârının 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan düşük 

olması durumunda, iş bu madde kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre hesaplanan 

net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır. 

10) Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan finansal tablolara göre 

net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 

hazırlanan ve TFRS ile uyumlu finansal tablolarda net dağıtılabilir dönem kârı hesaplanmış 

olsa dahi, kâr dağıtımı yapılmaz. 

11) Hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması 

durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir. 

12) Kar dağıtımı yapılmadığı takdirde neden dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın nerede 

kullanıldığını Yönetim Kurulu, pay sahiplerinin bilgisine sunar. 

13) Şirketimiz yatırım ortaklığı sektöründe yer aldığından Şirket karına katılma konusunda 

imtiyaz yoktur. 

 



14) Şirket huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında 

mal varlığından ortaklarına yönetim kurulu üyelerine personeline ve 3. kişilere herhangi 

bir menfaat sağlayamaz. Bu madde ile ilgili yönetim kurulu kararı alınırken ana sözleşme 

ilgili maddeye göre hareket edilir. 

15) Yönetici ve çalışanlara kar payı dağıtımı söz konusu olması halinde bunun miktarı ve 

ödeme şekli Yönetim Kurulu’nca belirlenir ve pay sahiplerinin bilgisine sunulur. 

16) Ortaklara dağıtılacak birinci temettünün azalmamasını teminen, Sermaye Piyasası 

Kanunu’nun 19. maddesinin 5. fıkrası gereği ilgili mali yıl içinde yapılan bağışlar birinci 

temettüye esas net dağıtılabilir dönem karının matrahına eklenmesi ve birinci temettünün 

bu matrah üzerinden hesaplanması ilkesine göre hareket edilir. 

17) Kar dağıtımlarında Sermaye Piyasası Kanunu’nun 19. Maddesine, Sermaye Piyasası 

Kurulu’nun tebliğ hükümlerine ve ilke kararlarına uyulur. 

18) Genel Kurulca onaylanan Kar Dağıtım Politikası Şirket’in internet sitesinde yayınlanır. 

 


