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KONU: KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDAKİ TEBLİĞDE YAPILAN
DEĞİŞİKLİKLER.
01.09.2018 tarih ve 30522 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkındaki
Tebliğ ile; 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında uyulacak usul ve
esasların düzenlemesi ve şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca
karar alınması ve hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal
tablolara göre kâr edilmiş olması gerekli olduğu belirtilmiştir.
Söz konusu tebliğ de yapılan değişiklikle; 6 ıncı maddesi: Şirket genel kurulunca alınacak kararın
içeriği;
(1) Şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtımına karar verildiği durumda bu kararda ayrıca
aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
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.
Aynı Tebliğin 7 inci maddesi: Dağıtılacak kâr payı avansı tutarı ve hesaplanması
(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
senetleri 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.
(2) Aynı hesap dönemi içinde izleyen ara dönemlerde de kâr oluşması halinde dağıtılacak kâr payı
avansı tutarı birinci fıkrada belirtilenlerin yanı sıra önceki ara dönem veya dönemlerde ödenmiş
olan kâr payı avansı tutarları da indirilerek hesaplanır. Ödenecek kâr payı avansı, bu şekilde
hesaplanan tutarın yarısını geçemez.
Yine tebliğin 8 inci maddesi: Kâr payı avansı ödemeleri
(1) Kâr payı avansı, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa, dağıtım tarihleri itibariyle
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
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yönetim organı üyelerine ve sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen
diğer kimselere kâr payı avansı ödenemez.
(3) Ortakların sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu olmaları halinde söz konusu borç
ortağa ödenecek kâr payı avansından mahsup edilir.
(4) Bir hesap döneminde kâr payı avansı dağıtan ve ardından sermaye artırımı gerçekleştiren
şirket, aynı hesap döneminde tekrar kâr payı avansı dağıtmak istediğinde aşağıda belirtilen
esaslara uyar.
a) Sermaye artırımı sonrasında yapılacak kâr payı avansı ödemesinde, yeni ortaklara öncelik
verilir.
b) Söz konusu öncelik, eski ve yeni ortakların dönem içerisinde her pay için aldıkları toplam
kâr payı avans tutarları eşitleninceye kadar devam eder.
c) Eski ve yeni ortakların hesap dönemi içerisinde her pay için aldıkları toplam kâr payı
avans tutarları eşitlendikten sonra, kalan kâr payı avansı tutarı veya bir sonraki ara hesap
döneminde ödenecek kâr payı avansı tutarı mevcut ortaklara payları nispetinde ödenir.

Bu Tebliğ değişikliği 01.09.2018 tarihinde yürürlüğe girmektedir.
Eki için tıklayınız.
Bilgilerinize sunarız.

Ş.A. Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
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