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Konu:
SERMAYESİNİN YARISINDAN FAZLASI KAMUYA AİT OLAN ŞİRKETLERDE
KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA DAİR DÜZENLEME YAPILMIŞTIR
05.01.2019 tarih ve 30646 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Kâr Payı Avansı
Dağıtımı Hakkında Tebliğin “Kâr payı avansı dağıtım şartları” başlıklı 5. maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir:
Düzenleme öncesi madde metni:

Düzenleme sonrası madde metni:

Kâr payı avansı dağıtım şartları

Kâr payı avansı dağıtım şartları

MADDE 5 –(1) Şirketlerin kâr payı avansı
dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kâr
payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması
ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde
hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem
finansal tablolara göre kâr edilmiş olması
gereklidir.

MADDE 5 –(1) Şirketlerin kâr payı avansı
dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kâr
payı avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması
ve kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde
hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem
finansal tablolara göre kâr edilmiş olması
gereklidir.
(2) Sermayesinin yarısından fazlası kamuya
ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi
sonu finansal tablolarda yer alan kâr
üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden
itibaren bir ay içinde yapılacak genel
kurullarında alınacak karara göre kâr payı
avansı dağıtabilirler. Bu durumda ödenecek
kâr payı avansı, hesap dönemi sonu kârından
7 nci madde gereği indirimler yapılmak
suretiyle hesaplanan tutarın yüzde doksanını
geçemez.

Buna göre, sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş
hesap dönemi sonu finansal tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin
bitiminden itibaren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında alınacak karara göre kâr payı
avansı dağıtabileceklerdir. Ödenecek kâr payı avansı, hesap dönemi sonu kârından tebliğin
7/1 maddesinde yer verildiği üzere 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 indirimi sonrası hesaplanan tutarın %90’ını geçemeyecektir.

Tebliğin 7/2 maddesine göre aynı hesap dönemi içinde izleyen ara dönemlerde de kâr
oluşması halinde dağıtılacak kâr payı avansı tutarı, 7. maddenin birinci fıkrasında belirtilen
indirimlerin yanı sıra önceki ara dönem veya dönemlerde ödenmiş olan kâr payı avansı
tutarları da indirilerek hesaplanacaktır.
Düzenleme 05.01.2019 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
DENGE İSTANBUL YEMİNLİ
MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

EK:
Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen
hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek
alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek
yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.
(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan
uzmanlarımıza yazabilirsiniz.
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TEBLİĞ
Ticaret Bakanlığından:
KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 9/8/2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kâr Payı Avansı Dağıtımı
Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Sermayesinin yarısından fazlası kamuya ait olan şirketler, kesinleşmemiş hesap dönemi sonu finansal
tablolarda yer alan kâr üzerinden, ilgili hesap döneminin bitiminden itibaren bir ay içinde yapılacak genel kurullarında
alınacak karara göre kâr payı avansı dağıtabilirler. Bu durumda ödenecek kâr payı avansı, hesap dönemi sonu kârından
7 nci madde gereği indirimler yapılmak suretiyle hesaplanan tutarın yüzde doksanını geçemez.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

