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Sirküler Numarası : 2018 / 36 

Mevzuat Adı : 
Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ 

Konusu : 
Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki Tebliğde Değişiklik 

Yapıldı 

  

 

1 Eylül 2018 Tarihli ve 30522 Sayılı Resmî Gazete ‘de “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında 

Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile 09/08/2012 tarihli Kâr Payı Avansı Dağıtımı 

Hakkında Tebliğin 6,7 ve 8’ inci maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. 

  

Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 

(1) ve (2) numaralı alt bentlerinde yer alan “genel kanuni yedek akçeler ile” ibareleri yürürlükten 

kaldırılmıştır.  

 

Tebliğin ilgili kısmı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

 

Tebliğin Eski Hali  Tebliğin Yeni Hali  

b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması 

durumunda; 

 

1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan genel 

kanuni yedek akçeler ile serbest yedek akçelerin 

öncelikle oluşan zararın mahsubunda kullanılacağı, bu 

akçelerin oluşan zararı karşılayamaması halinde 

dönem içinde dağıtılan kâr payı avanslarının 

tamamının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar 

tarafından şirkete iade edileceği, 

 

2) Genel kanuni yedek akçeler ile serbest yedek 

akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu 

sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarının 

dağıtılan kâr payı avanslarından indirileceği, indirim 

işlemi sonucunda dönem içinde dağıtılan kâr payı 

avansı tutarının bakiye serbest yedek akçe tutarını 

aşması halinde ise aşan kısmının yönetim organının 

ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete iade edileceği. 

b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması 

durumunda; 

 

1) Varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan 

serbest yedek akçelerin öncelikle oluşan zararın 

mahsubunda kullanılacağı, bu akçelerin oluşan 

zararı karşılayamaması halinde dönem içinde 

dağıtılan kâr payı avanslarının tamamının yönetim 

organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından şirkete 

iade edileceği, 

 

2) Serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından 

mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe 

tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından 

indirileceği, indirim işlemi sonucunda dönem içinde 

dağıtılan kâr payı avansı tutarının bakiye serbest 

yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmının 

yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından 

şirkete iade edileceği. 

 

 

Buna göre ilgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, zararın mahsubunda 

“genel kanuni yedek akçeler” artık kullanılmayacak, sadece serbest yedek akçeler kullanılacaktır. 
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Ayrıca, sadece serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından mahsubu sonrasında bakiye serbest 

yedek akçe tutarının dağıtılan kâr payı avanslarından indirilecektir. 

 

 

 

 

Tebliğin 7’nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa 

senedi sahipleri ve kâra katılan” ibaresi “varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında 

kâra katılması öngörülen” şeklinde değiştirilmiştir. Tebliğin ilgili kısmı aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

 

Tebliğin Eski Hali  Tebliğin Yeni Hali  

(1) Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş yıllar 

zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, 

kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek 

akçelerin, varsa imtiyazlı pay sahipleri, intifa senedi 

sahipleri ve kâra katılan diğer kimseler için ayrılacak 

tutarların, oluşan ara dönem kârından indirilmesi 

suretiyle hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu 

şekilde hesaplanan tutarın yarısını geçemez. 

(1) Dağıtılacak kâr payı avansı; varsa geçmiş 

yıllar zararlarının tamamının, vergi, fon ve mali 

karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre 

ayrılması gereken yedek akçelerin, varsa intifa 

senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında 

kâra katılması öngörülen diğer kimseler için 

ayrılacak tutarların, oluşan ara dönem kârından 

indirilmesi suretiyle hesaplanır. Ödenecek kâr 

payı avansı, bu şekilde hesaplanan tutarın yarısını 

geçemez. 

 

Buna göre Değişiklik öncesi, dağıtılacak kâr payı avansı tutarının hesabında imtiyazlı pay 

sahipleri hakları dikkate alınmaz iken; dağıtılacak kâr payı avansının varsa geçmiş yıllar zararlarının 

tamamının, vergi, fon ve mali karşılıkların, kanunlara ve sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek 

akçelerin, varsa intifa senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen diğer 

kimseler için ayrılacak tutarların oluşan ara dönem kârından indirilmesi suretiyle hesaplanacağı 

hükme bağlanmıştır. 

 

Tebliğin 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “dağıtım tarihleri itibarıyla ortaklara 

payları oranında” ibaresi “sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın 

sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde ikinci fıkra hükümleri dikkate 

alınarak” şeklinde, aynı maddenin ikinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “alınmadan” ibaresi 

“alınarak” şeklinde ve aynı fıkranın ikinci cümlesinde yer alan “ortak olmayan yönetim organı 

üyelerine ve ortaklar dışında kâra katılan” ibaresi “ortaklıkları nedeniyle dağıtılacak kâr payı avansı 

hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine ve sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen” 

şeklinde değiştirilmiştir. 
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Not: Sirkülerimiz bilgilendirme amaçlı olduğundan tereddüt edilen bir husus bulunması halinde işlem tesis 

etmeden önce tarafımıza yazılmasını rica eder, yalnızca sirkülerdeki açıklamalar dayanak gösterilmek suretiyle 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan şirketimizin sorumlu olmayacağını hatırlatmak isteriz. Soru, 

görüş, eleştiri ve önerilerinizi ismailtekin@universalvergi.com adresine gönderebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 
 

Tebliğin Eski Hali  Tebliğin Yeni Hali  

(1) Kâr payı avansı, dağıtım tarihleri itibarıyla ortaklara 

payları oranında ödenir. 

 

 

(2) Kâr payı avansı, kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz 

dikkate alınmadan ödenir. İntifa senedi sahiplerine, ortak 

olmayan yönetim organı üyelerine ve ortaklar dışında 

kâra katılan diğer kimselere kâr payı avansı ödenemez. 

(1) Kâr payı avansı, sözleşmede aksine bir hüküm 

yoksa, dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye 

payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak 

şekilde ikinci fıkra hükümleri dikkate alınarak 

ödenir. 

 

(2) Kâr payı avansı, kârdan imtiyazlı paylara 

imtiyaz dikkate alınarak ödenir. İntifa senedi 

sahiplerine, ortaklıkları nedeniyle dağıtılacak kâr 

payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı 

üyelerine ve sözleşmede ortaklar dışında kâra 

katılması öngörülen diğer kimselere kâr payı avansı 

ödenemez. 

 

  Buna göre kâr payı avansı, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa dağıtım tarihleri itibarıyla 

ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde ikinci fıkra hükümleri 

dikkate alınarak ödenecektir. Ayrıca aynı maddeyle, kâr payı avansının kimlere ödenemeyeceği 

hususuna açıklık getirilmektedir. Buna göre, kâr payı avansı kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate 

alınarak ödenecektir. İntifa senedi sahiplerine, ortaklıkları nedeniyle dağıtılacak kâr payı avansı hariç 

olmak üzere yönetim organı üyelerine ve sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen diğer 

kimselere kâr payı avansı ödenemeyecektir. 

  

 

Tebliğin Tamamına Ulaşmak İçin Tıklayınız 

 

 

 Bilgilerinize Sunulur  

 

     Saygılarımızla 
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