
 

        

 

 

ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. 

Kar Dağıtım Politikası 

Şirketin karı, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine göre tespit edilir ve 

dağıtılır. Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, 

Şirketçe ödenmesi ve ayrıIması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler ve bilcümle 

mali yükümlülükler hesap yılı sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen safi 

(net) kar, varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırası ile aşağda gösterilen şekilde tevzi olunur. 

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe: 

a) Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddesi hükümlerine göre %5 kanuni yedek akçe ayrılır.  

Birinci Temettü:  

b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatına uygun olarak birinci temettü ayrılır  

c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, Genel Kurul, kar paynının, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve 

işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara dağıtılmasına karar verme hakkna sahiptir.  

İkinci Temettü: 

d) Safi kardan, (a), (b) ve (c) bentlerinde belitilen meblağlar düşüldükten sonra kalan kısmı, Genel Kurul, kısmen veya 

tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.  

İkinci Tertip Kanuni Yedek Akçe:  

e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtıIması kararlaştırılmış olan kısımdan, ödenmiş semayenin % 5'i 

oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, Türk Ticaret Kanunu'nun 519. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 

ikinci tertip kanuni yedek akçe olarak ayrılır. 

Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça, esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü 

nakden ve/veya pay biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü 

dağıtımında, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kuruImuş olan vaklıflara ve bu gibi 

kişi ve/veya kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez.  

Paylara ilişkin temettü, kıstelyevm esası uygulanmaksızın, faaliyet dönemi sonu itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların 

ihraç ve ikisap tarihleri dikkate alınmaksızın dağıtılır. 

Şirket Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20. maddesindeki düzenleme çerçevesinde ortaklarına temettü avansı dağıtabilir.  

İlgili tebliğlere uygun olarak dağıtılabilecek kar oluşması durumunda; Sermaye Piyasası Kurulu ve Türk Ticaret Kanunu 

hükümleri çerçevesinde, Şirketin yıllık dağıtılabilir karının Yönetim Kurulu'nca alınacak kar dağıtım kararı ile, Genel Kurul'un 

onayına sunulacaktır ve Genel Kurul onay verirse dağıtım yasal süreler içerisinde tamamlanacaktır. 



 

        

 

Kar payının, pay sahiplerine hangi tarihte verileceği Yönetim Kurulu'nun teklifi üzerine Genel Kurul tarafından hükme 

bağlanır. Kar payı ödemeleri yasal süre içinde gerçekleştirilir. Diğer dağıtım yöntemlerinde ise SPK'nın ilgili mevzuat, tebliğ ve 

düzenlemelerine uygun hareket edilir. 

Genel Kurul'da alınacak karara bağlı olarak dağıtılacak temettü, tamamı nakit veya tamamı bedelsiz hisse şeklinde olabileceği 

gibi, kısmen nakit ve kısmen bedelsiz hisse şeklinde de belirlenebilir. 

Kar dağıtım politikasının uygulamasında pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında tutarlı bir politika izlenir. 

Yönetim Kurulu, kar dağıtımı yapılmadığı takdirde karın neden dağıtılmayacağını ve dağıtılmayacak karın nasıl kullanılacağını 

Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunar. 


