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GALATASARAY SPORTİF SINAİ VE TİCARİ YATIRIMLAR 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- Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile 

amortisman gibi Şirketce ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan giderler ve Şirket tüzel 

kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve Sermaye 

Piyasası Mevzuatına uygun olarak hazırlanan yıllık bilançoda görülen net dönem karı, 

varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde 

dağıtılır: 

a-Genel Kanuni Yedek Akçe: Net dönem karının %5’i Türk Ticaret Kanunu’nun 

519’uncu maddesi hükümlerine genel kanuni yedek akçeye ayrılır. 

b- Birinci Kar Payı: 
Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ 

üzerinden, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel 

kurul tarafından belirlenen oran üzerinden birinci kar payı ayrılır. 

c- İkinci Kar Payı: 

 Net dönem karından, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan 

kısmı, genel kurul, kısmen veya tamamen ikinci kar payı olarak dağıtmaya veya Türk 

Ticaret Kanunu’nun 521’inci maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe 

olarak ayırmaya yetkilidir. 

d- Genel Kanuni Yedek Akçe: 
Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan 

kısımdan, sermayenin % 5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda 

biri, Türk Ticaret Kanunu’nun 519’uncu maddesinin 2’nci fıkrası uyarınca genel kanuni 

yedek akçeye eklenir. 
 

TTK’ ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kar dağıtım 

politikasında pay sahipleri için belirlenen kar payı ayrılmadıkça başka yedek akçe 

ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve ortaklık çalışanlarına, çeşitli amaçlarla 

kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi pay sahibi dışındaki kişi ve kurumlara kardan pay 

dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kar payı nakden 

ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz. 
 

2- Yönetim Kurulu, kar dağıtım kararı verirken, şirket esas sözleşmesinin kar dağıtımına 

ilişkin hükümleri ile ilgili 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 şirketin öz sermaye oranı, 

sürdürülebilir büyüme hızı, piyasa değeri ve nakit akımları dikkate alınır.  Nihayetinde kar 

payının dağıtılıp dağıtılmayacağı yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulu onayı 

sonrasında mümkün olabilir.  Her halükarda dağıtılacak kar payı,  hesaplanan dağıtılabilir 

dönem net karının %5’inden az olamaz.  
 

3- SPK Mevzuatı kapsamında herhangi bir asgari temettü tutarı belirlenmiş olması halinde, 

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 bu tutar, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa 

değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi 

dağıtımı şeklinde yapılabilir.  
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4- Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla 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. Kar payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul 

toplantısının yapıldığı hesap dönemi sonu itibariyla başlanılması şartıyla ilgili dönem kar 

payının en geç, kar dağıtım kararının alınmış olduğu takvim yılı sonuna kadar ödenmesine 

özen gösterilir. Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtım şekli ve zamanı, Sermaye 

Piyasası Mevzuatı gözetilerek yönetim kurulunun bu konudaki teklifi üzerine genel kurulca 

kararlaştırılır. 
 

5- Şirket esas sözleşme hükümlerine göre genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı 

geri alınamaz.  
 

6- Bedelsiz hisse senedi dağıtımlarında mevzuatta belirtilen düzenleme ve ilkelere uyulur. 

Bedelsiz paylar, artırım tarihindeki mevcut paylara dağıtılır.  
  

7- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 

hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârının” 1'inci maddeye göre hesaplanan tutardan 

düşük olması durumunda, iş bu madde kapsamında hazırlanan mali tablolara göre 

hesaplanan net dağıtılabilir dönem kârı dikkate alınır.  
  

8- Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Yasaları kapsamında hazırlanan mali tablolara göre net 

dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması halinde, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında 

hazırlanan ve UFRS ile uyumlu mali tablolarda “net dağıtılabilir dönem kârı” hesaplanmış 

olsa dahi, kâr dağıtımı yapılmaz.  
 

9- Hesaplanan “net dağıtılabilir dönem kârı”, çıkarılmış sermayenin %5'inin altında kalması 

durumunda kâr dağıtımı yapılmayabilir.  
 

10- Yönetim Kurulunun karın dağıtılmamasını genel kurula teklif etmesi halinde,  karın neden 

dağıtılmadığı ve dağıtılamayan karın kullanım şekline ilişkin bilgiye kar dağıtımına ilişkin 

gündem maddesinde yer verilir. 
 

11- Şirket Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddesindeki düzenleme çerçevesinde 

ortaklarına kar payı avansı dağıtabilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve 

dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur. 
 

12- İlgili mevzuat hükümleri ile şirketin esas sözleşmesinde uyumsuzluk olduğunda ilgili 

mevzuat hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır.  
 

13- Yönetici ve çalışanlara kar payı dağıtımı söz konusu olması halinde bunun miktarı ve 

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

14- Kar dağıtımlarında Sermaye Piyasası Kanunu’na, Sermaye Piyasası Kurulu’nun tebliğ 

hükümlerine ve ilke kararlarına uyulur. 

15- Kar dağıtım politikasında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda, bu değişikliğe ilişkin 

yönetim kurulu kararı ve değişikliğin gerekçesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun özel 

durumların kamuya açıklanmasına ilişkini düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulur.  

 

 

 


