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KONU: PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLERİN KAR PAYI VE KAR PAYI

AVANSI DAĞITIMI
Sermaye Piyasası Kurumu tarafından halka açık şirketlerin kar dağıtımına ilişkin II – 19.1
nolu Kar Payı Tebliği yayınlanmış olup, 01.02.2014 tarihinde yürürlüğe girmiş
bulunmaktadır. Bu Tebliğ ile yapılan düzenlemeler kısaca aşağıdaki gibidir.
Ortaklıklar,
kârlarını genel
kurulları tarafından
belirlenecek
kar
dağıtım
politikaları çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak genel kurul
kararıyla dağıtır. Ortaklıkların kâr dağıtım politikalarında asgari olarak aşağıdaki
hususlara yer verilmesi gerekir.
 Kar payı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise ortaklar ve kâra katılan diğer
kişiler için belirlenen kâr payı dağıtım oranı.
 Kar payının ödenme şekli.
 Kâr payı dağıtım işlemlerine en geç dağıtım kararı verilen genel kurul toplantısının
yapıldığı hesap dönemi sonu itibarıyla başlanması şartıyla, kâr payının ödenme
zamanı.
 Kar payı avansı dağıtılıp dağıtılmayacağı, dağıtılacak ise buna ilişkin esaslar.
Ortaklıklarda kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve
iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak dağıtılır.
Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit
veya farklı tutarlı taksitlerle ödenebilir. Kâr payının taksitle ödenmesinde aşağıdaki
hususlara uyulur.
TTK’ya göre ayrılması gereken yedek akçeler ile esas sözleşmede veya kâr dağıtım
politikasında pay sahipleri için belirlenen kâr payı ayrılmadıkça; başka yedek akçe
ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve intifa senedi sahiplerine, yönetim
kurulu üyelerine, ortaklık çalışanlarına ve pay sahibi dışındaki kişilere kârdan pay
dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, pay sahipleri için belirlenen kâr
payı nakden ödenmedikçe bu kişilere kârdan pay dağıtılamaz.
Ortaklıkların ilgili hesap dönemi içinde yapmış olduğu bağışlar dağıtılabilir kâr matrahına
eklenir. Bağış ve ödemelerin, Kurulun özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin
düzenlemeleri çerçevesinde kamuya duyurulması ve olağan genel kurulda ortakların
bilgisine sunulması zorunludur.
Dağıtılması öngörülen kar payı tutarının tamamı ancak yasal kayıtlarda mevcut net
dağıtılabilir
kardan
veya
diğer
kaynaklardan
karşılanabildiği
sürece
dağıtılabilecektir.

Kâr Payı Avansına İlişkin Açıklamalar
Payları borsada işlem gören ortaklıklar, ara dönem finansal tablolarında yer alan kârları
üzerinden nakden kâr payı avansı dağıtabilir. Belirli bir ara döneme ilişkin kâr
payı avansı taksitle dağıtılamaz.
Ortaklıklarda 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.
Dağıtılacak kâr payı avansı, ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem
kârından TTK’ya ve esas sözleşmeye göre ayrılması gereken yedek akçeler ile
geçmiş yıllar zararları düşüldükten sonra kalan kısmın yarısını geçemez.
Bir hesap döneminde verilecek toplam kâr payı avansı tutarı;
 Bir önceki yıla ait net dönem kârının yarısından,
 İlgili ara dönem finansal tablolarında yer alan net dönem kârı hariç kâr dağıtımına
konu edilebilecek diğer kaynaklardan düşük olanı aşamaz.
Önceki hesap dönemlerinde ödenen kâr payı avansları mahsup edilmeden, sonraki hesap
dönemlerinde ilave kâr payı avansı verilemez ve kâr payı dağıtılamaz.
Kar payı dağıtımı ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu tarafından kar payı rehberi
hazırlanmış olup, kar payı dağıtımında bu rehbere göre hareket edilmesi gerekmektedir.
Kar payı rehberine
http://www.spk.gov.tr/displayfile.aspx?action=displayfile&pageid=986&fn=986.pdf&submenuheader=0

adresinden ulaşabilirsiniz.
Bilgilerinize sunarız.
Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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