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KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDAKİ TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILDI. 
 
01 Eylül 2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kâr Payı Avansı 

Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile aşağıdaki 

konular yeniden düzenlenmiştir. 

1. Şirket Genel Kurulunca Alınacak Kararın İçeriği 

2. Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı ve Hesaplanması 

3. Kâr Payı Avansı Ödemeleri 

 

1. Şirket Genel Kurulunca Alınacak Kararın İçeriği 

İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda zarar mahsubunda genel kanuni 
yedek akçeler kullanılamayacaktır.  

Madde ESKİ HALİ YENİ HALİ 

6. Madde 

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, 

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, 

6. Madde 

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. 

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. 
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2. Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı ve Hesaplanması 

Dağıtılacak kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında imtiyazlı pay sahipleri için 
herhangi bir tutar ara dönem kârından indirilmeyecek olup, bunun yerine “varsa intifa 
senedi sahipleri ile sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen” diğer 
kimseler için ayrılacak tutarların ara dönem kârından indirilmesi ile hesaplama 
yapılacaktır. 

Madde ESKİ HALİ YENİ HALİ 

7. Madde 

(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. 

 

3. Kâr Payı Avansı Ödemeleri 

Kâr payı avansı, dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete fiilen 
yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde ödenecektir. 

Sadece “Şirket Ortaklarına ve İntifa Senedi Sahiplerine” ortaklıkları nedeniyle kâr 
payı avansı ödenebilecektir. 

 

Madde ESKİ HALİ YENİ HALİ 

8. Madde 
(1) Kâr payı avansı, dağıtım tarihleri itibarıyla 
ortaklara payları oranında ödenir. 

(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. 

8. Madde 

(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. 

(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. 
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Kâr Payı Avansı Tutarının Hesaplanmasına İlişkin Tablo aşağıda yer almaktadır. 

 

 

Saygılarımızla, 


