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İşletmelerin Kar Dağıtım Politikası Nedir ve
Amaçlanan Ne Olmalıdır ?

Kâr payı dağıtım politikası, hesap dönemleri sonunda elde edilecek
işletme kârlarının şirket ortaklarına dağıtılması veya işletme
içerisinde yatırıma dönüştürülmesiyle ilgili kararları içermektedir.

Kar Payı Dağıtım Politikasının Önemi
Nedir?
Kâr dağıtım politikasını önemini, işletme ve hissedarlar
açısından iki yönüyle ele alabiliriz.

1. İşletme Açısından
Kar Dağıtım
Politikasının Önemi

2. Hissedarlar
Açısından Dağıtımın
Önemi

Kar Payı Dağıtım Politikasının Önemi Nedir?

1. İşletme Açısından Kar Dağıtım Politikasının Önemi
Finans yönetiminin amacı, işletmenin piyasa değerini, en yüksek düzeye
çıkarmaktır. İşletmenin piyasa değeri yükseldikçe ortaklar da bu
durumdan menfaat sağlayacaklardır. Ancak işletme yönetimi daha uzun
vadede planlar yaparken, şirket hissedarları düzenli bir kar payı almayı
isterler. Bu durumda İşletme yönetimi işletmenin piyasa değeri ile
ortakların kâr payı beklentileri arasında optimal bir denge kurmak
zorunda kalacaklardır.

Kar Payı Dağıtım Politikasının Önemi Nedir?

2. Hissedarlar Açısından Dağıtımın Önemi
Hissedarlar işletmenin değerini, dağıtılır kâr payı miktarına ve oranına göre
değerlendirmek eğilimindedirler. Yapılan yatırımlarının geri dönüşünü en kısa
zamanda, artan oranda ya da sabit ödemeler şeklinde almak isterler.
Böylece işletme, rasyonel karar olmasa bile, her yıl düzenli olarak kâr dağıtım
politikası izlemek zorunda kalabilir.
Ancak bazı hissedarlar,
• işletmenin yatırım kararlarını,
• işletmenin finansal yapısını,
• hisse sendi veya tahvil çıkartma giderlerini,
• kâr payları üzerindeki vergi etkisini ve kâr paylarını piyasada gereği gibi
değerlendirmeme düşüncesiyle,
birkaç yıl kâr paylarını işletmede bırakmak isteyebilir. Bu durumda hissedarın
beklentisi, hisse senetlerinin değerinin artışını bağlı olarak gelecekte daha yüksek
kar payı almak olacaktır.

İşletmeler kar dağıtım politikalarını belirlerken
nelere dikkat ederler?
İşletmeler kar dağıtım politikalarını
•
•
•
•
•
•
•
•

orta, uzun vadeli yönetim stratejilerini,
sermaye ihtiyaçlarını,
yatırım ve finansman politikalarını,
karlılık oranlarını
nakit durumlarını
piyasa koşullarını
yürürlükte olan yasal düzenlemeleri (TTK, SPK, KVK, GVK)
ekonomideki gelişmeleri
değerlendirerek belirlerler.

 Türk Ticaret Kanunu Açısından Kar
Dağıtımının Önemi
6102 Sayılı TTK’nda kar dağıtımı ve yedek akçeler ile ilgili hükümlerin
düzenlenmesinde, Eski TTK’ndaki hükümler esas alınmakla birlikte;
ekonomik ve ticari hayatın gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan yeni
kurumlara ve yeni anlayış ve ilişkilere de yer verildiği anlaşılmaktadır.
Türk Ticaret Kanunu’nda şirketin kar dağıtımı kadar varlığını sürdürme ve
uzun dönemde ortaya çıkabilecek riskleri göz önünde tutma gerekliliği de
ön plana çıkarılmıştır. Yedek akçeler ve fonlar bu çerçevede ele alınabilir.

Kâr Dağıtımıyla İlgili Temel İlkeler

• Net Kâr İlkesi,

• Esas Sermayenin Korunması İlkesi,

• Şirketin Borçlarını Ödeme Gücüne Sahip Olması İlkesi.

 Kâr Dağıtımıyla İlgili Temel İlkeler
• Net Kâr İlkesi,
• Esas Sermayenin Korunması İlkesi,
• Şirketin Borçlarını Ödeme Gücüne Sahip Olması İlkesi.
Net kâr ilkesine göre, işletmeler kâr elde etmedikçe veya geçmiş yıllardan
devreden kârları bulunmadıkça, ortaklara ya da hissedarlara kâr payı
dağıtamazlar.
Esas sermayenin korunması ilkesi, sermaye azaltımını önlemek amacıyla,
şirketin ancak elde ettiği kârdan, kâr payı dağıtabileceğini belirtmektedir.
Şirketin borçlarını ödeme gücüne sahip olması ilkesi ise, işletmenin
borç ödeme kapasitesi olmadığı halde, kâr payı ödenmesini engellemeyi
amaçlamaktadır. Çünkü borçlar niteliği gereği belirli bir süre sonunda ödenmek
zorundadır. Aksi takdirde borçlar dururken, kâr payı ödenmesi durumunda,
işletmenin varlığını tehlikeye sokabilecek birtakım yasal yaptırımlar söz konusu
olabilecektir.

İŞLETMELERDE KAR
KAVRAMLARI ve KAR DAĞITIM
TABLOSU VERİLERİ

 İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım
Tablosu Verileri
Dönem Karı (Ticari Kar) : Ticari kâr, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve
tek düzen hesap planı uygulamaları ile sermaye piyasası mevzuatına göre tutulan
muhasebe kayıtlarından tespit edilen kârdır.
Ticari Karın Hesaplama Şekli ;
•

Gelir-giderlerin eşleştirilmesi : İşletmenin esas ve yan faaliyetlerinde elde
ettiği gelirler ile bu gelirleri elde etmek için katlandığı gider ve maliyetler
arasındaki olumlu fark ya da;

•

Bilanço kıyaslaması : Dönem sonundaki öz sermaye ile dönem başındaki öz
sermaye arasındaki olumlu farklar olarak hesaplanır.

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri
Net Kar (Mali Kar) : Ticari karın “Tek Düzen Hesap Planı”, “Türk Ticaret
Kanunu” ve muhasebe standartları dikkate alınarak hesaplanmasından
sonra, vergi kanunları göz önüne alınarak;
•
•
•

muafiyetler,
istisnalar,
kanunen kabul edilmeyen giderler,

vb. gibi faktörlerin dikkate alınması ile vergi matrahı anlamına gelen ve
üzerinden vergi hesaplanan kardır.

Dağıtılabilir Kar: İlgili dönemin ticari bilanço karıdır. Bir başka deyişle bu
tutar gelir tablosunda vergi ve yasal yükümlülüklerden önceki kardır.

Ticari Kâr İle Mali Kâr Arasındaki Farklar
Nelerdir?
 Ticari bilançoda iktisadi kıymetler, TTK’ da düzenlenen değerleme ölçülerine
göre (ya da şirketin türüne göre SPK’ da düzenlenen değerleme ölçülerine
göre), mali bilançoda ise iktisadi kıymetler VUK’ da yer alan değerleme
ölçülerine göre değerlenir.
 İşletmeden çekilen kıymetler ticari bilançoda dikkate alınmazken mali
bilançoda ayrıca dikkate alınır.
 Faaliyet giderleri kavramı ticari kâr tespiti esnasında oldukça geniş kapsamlı
olarak dikkate alınırken (örneğin şahsi vergi ve cezalar, yapılan yasadışı
harcamalar, v.b. giderler) mali kârın tespiti sırasında kanunen kabul edilen
ve edilmeyen giderler olarak sınırlandırılmışlardır. Dolayısıyla kanunen
kabul edilmeyen gider niteliğini haiz harcamalar mali kârın tespitinde
işletmeden çekilen değer olarak dikkate alınırlar.
 Yedek akçeler, ticari bilanço kârı açısından kazancı azaltan bir unsur olarak
dikkate alınırken mali kâr açısından bu mümkün değildir.

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri

Yedek Akçeler
Dönem karı, ya değişik amaç ve adlarla işletme içinde tutularak öz
kaynak arttırılır ya da ilgililer arasında paylaştırılır.
Genel olarak dönem karının işletme içinde tutulan kısmı yedek
akçe adını alır.

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri

Yedek akçe ayırmanın amaçları;
 İşletmenin devamlılığı ve gelişmesini sağlamak,
 Borçların zamanında ödenmesini sağlamak,
 Alacaklıların haklarını korumak,
 Dönem karının belirlenmesindeki subjektifliği ortadan
kaldırmak veya azaltmak,

 Kredi sözleşmelerinden doğan yükümlülükleri yerine
getirmek,
 İş hayatındaki belirsizliklerden doğan riski azaltmak,
gelecekteki olası zararları karşılamak,
 Varlıklarda olası değer düşüşlerini karşılamak,
 Kar dağıtımında istikrar sağlamak,
 İş hacminin gelişmesi nedeniyle artacak işletme sermayesi
gereksinimini karşılamaktır.



İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri

TTK’da Yedek Akçelerin Sınıflandırılması

A. Kanuni Yedek Akçeler

B. Şirketin İsteği ile Ayırdığı
Yedek Akçeler

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri

TTK’unda Yedek Akçelerin Sınıflandırılması
A. Kanuni Yedek Akçeler
1- Genel Kanuni Yedek Akçe ( TTK m.519)
2- Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan Yedek
Akçe ve Yeniden Değerleme Fonları (m.520)

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri

B. Şirketin İsteği İle Ayırdığı Yedek Akçeler
1- İhtiyari Yedek Akçe Yerine Şirketin İsteği ile Ayırdığı
Yedek Akçe (m.521)
2- Genel ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi (m.522)
3- Olağanüstü Yedek Akçe (m.523)

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri
1. Genel Kanuni Yedek Akçe (m.519) :
Yıllık karın yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya
kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
Bu sınıra ulaşıldıktan sonra da;
a) Yeni payların çıkarılması dolayısıyla sağlanan primin, çıkarılma
giderleri, itfa karşılıkları ve hayır amaçlı ödemeler için kullanılmamış
bulunan kısmı,
b) Iskat sebebiyle iptal edilen pay senetlerinin bedeli için ödenmiş olan
tutardan, bunların yerine verilecek yeni senetlerin çıkarılma giderlerinin
düşülmesinden sonra kalan kısmı,
c) Pay sahiplerine yüzde beş oranında kar payı ödendikten sonra, kardan
pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu (ıı.tertip yedek
akçe) genel kanuni yedek akçeye eklenir
(başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olan, holding şirketler hakkında uygulanmaz).

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri
Genel kanuni yedek akçe, sermayenin veya çıkarılmış sermayenin yarısını
aşmadığı takdirde; sadece aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:
• Zararların kapatılması,
• İşlerin iyi gitmediği zamanlarda işletmeyi devam ettirme,
• İşsizliğin önüne geçmeye ve sonuçlarını hafifletmeye elverişli önlemler
alınması.
(Bu uygulama, başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olan holding şirketler
hakkında geçerli değildir.) (Özel kanunlara tabi olan anonim şirketlerin yedek akçelerine ilişkin
hükümler saklıdır. )

Eski TTK’nun ilgili 466. maddesinin ana unsurlarının korunduğu, ancak eski
TTK’nda 1.tertip yedek akçenin ayrılacağı baz olarak safi kar esas alınırken
yeni düzenlemede yıllık kar ifadesine yer verildiği görülmektedir. Daha çok
yedek akçe ayrılması hedeflenmiştir. Ayrıca yedek akçe ayırma üst sınırı olan
%50 oranı da esas sermayenin yerine, çıkarılmış sermaye olarak
değiştirilmiştir.

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri
2. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Pay Senetleri İçin Ayrılan
Yedek Akçe ve Yeniden Değerleme Fonları (m.520)
a) Şirket, iktisap ettiği kendi payları için iktisap değerlerini karşılayan
tutarda yedek akçe ayırır. Bu yedek akçeler, anılan paylar devredildikleri
veya yok edildikleri takdirde iktisap değerlerini karşılayan tutarda
çözülebilirler.
b) Yeniden değerleme fonu ile ilgili mevzuat uyarınca pasifte yer alan diğer
fonlar, sermayeye dönüştürüldükleri ve yeniden değerlendirilen aktifler
amorti edildikleri veya devredildikleri takdirde çözülebilirler.

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri
İptal edilen hisse senetleri ile ilgili yedek akçenin
ayrılmasında, 6102 Sayılı TTK’ndaki düzenleme eski düzenlemeden
farklıdır.
Bu farklılık; eski hükümde, iptal konusu olan hisse senetleri ile ilgili
ödenmemiş kısmını, çıkarılan yeni hisse senedinin hasılatından
düştükten sonra, kalan kısmın yedek akçeye ayrılması hüküm altına
alınırken,
yeni düzenlemede; iptal edilen hisse senetlerinin ödenmiş kısmından,
yalnızca, yeni hisse senedinin ihraç giderleri düşüldükten sonra kalan
kısmının yedek akçelere ayrılması öngörülmüştür.
.

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri

B. Şirketin İsteği İle Ayırdığı Yedek Akçe
1. İhtiyari Yedek Akçe Yerine Şirketin İsteği ile Ayırdığı Yedek
Akçe Tanımı :
Yedek akçeye yıllık karın yüzde beşinden fazla bir tutarın ayrılacağı ve
yedek akçenin ödenmiş sermayenin yüzde yirmisini aşabileceği hakkında
esas sözleşmeye hüküm konabilir. Esas sözleşme ile başka yedek akçe
ayrılması da öngörülebilir ve bunların özgülenme amacıyla harcanma
yolları ve şartları belirlenebilir. (m:521)
İkinci tertip yasal yedek akçenin ayrılmasında ise, pay sahiplerine %5
oranında 1. temettü ayrıldıktan sonra, kardan pay alacak kişilere
(ortaklar ve personel, işçiler vs.) dağıtılacak toplam tutarın, %10’u
ifadesi kullanılmıştır. Eski TTK’daki ‘1/10’u ifadesi yerine, ‘%10’ ifadesi
kullanılarak, süregelen tartışmaya son verilmiştir

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri
2. Genel ve İşçiler Lehine Yardım Akçesi (m.522) :
a) Esas sözleşmede şirketin yöneticileri, çalışanları ve işçileri için yardım
kuruluşları kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya bu
amacı taşıyan kamu tüzel kişilerine verilmek üzere yedek akçe ayrılabilir.
b) Yardım amacına özgülenen yedek akçelerin ve diğer malların şirketten
ayrılması suretiyle bir vakıf veya kooperatif kurulması zorunludur. Vakıf
senedinde, vakıf malvarlığının şirkete karşı bir alacaktan ibaret olacağı da
öngörülebilir.
c) Şirketin bu amaca özgülediği yedek akçeden başka, yöneticilerden,
çalışanlardan ve işçilerden aidat alınmışsa, iş ilişkisinin sonunda, vakıf
senedine göre yapılan ayrımdan yararlanamadıkları takdirde çalışanlara
ve işçilere hiç değilse ödedikleri tutarlar ödeme tarihinden itibaren kanuni
faiziyle birlikte geri verilir.

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri
3. Olağanüstü Yedek Akçe
TTK’nın 523. maddesinin ikinci fıkrasına göre genel kurul;
a) Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse,
b) Bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin
sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kar payı dağıtımı yönünden haklı
görülüyorsa,
Kanun’da ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe
ayrılmasına da karar verebilir.
Ayrıca aynı maddenin üçüncü fıkrasında genel kurula; esas sözleşmede
hüküm bulunmasa bile, şirketin işçileri için yardım sandıkları ve diğer
yardım örgütleri kurulması veya bunların sürdürülebilmesi amacıyla veya
diğer yardım ve hayır amaçlarına hizmet etmek üzere, bilanço karından
yedek akçe ayırabilme yetkisi de verilmiştir.

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri
Kar payı : Pay sahipleri ile kara katılan diğer kimselere dağıtılmasına karar
verilen kardan, bunların her birine düşen payı ifade eden bir terimdir. Bu
bakımdan, pay sahibinin gerçek veya tüzel kişi olmasının bir önemi yoktur.
Ortaklara Birinci Kar Payı: İşletmenin ödenmiş sermayesi üzerinden ilgili
yasa hükmü ve ana sözleşme gereği ortaklarına dağıtacağı birinci tertip kar
payıdır.
Ortaklara İkinci Kar Payı Genel kurul kararıyla ortaklara dağıtılması
kararlaştırılan ikinci tertip kar payıdır.

I. Kar Payı + II. Kar Payı
Kar Payı =

Ödenmiş Sermaye Payları
Sayısı

İşletmelerde Kar Kavramları ve Kar Dağıtım Tablosu Verileri
Kazanç Payları : (m:511)
Yönetim kurulu üyelerine kazanç payları, sadece net kârdan ve ancak
kanuni yedek akçe için belirli ayrım yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş
sermayenin yüzde beşi oranında veya esas sözleşmede öngörülen daha
yüksek bir oranda kâr payı dağıtıldıktan sonra verilebilir.
Haksız yere ve kötüniyetle kâr payı veya hazırlık dönemi faizi alan pay
sahipleri, bunları geri vermekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyelerinin
kazanç payları hakkında da aynı hüküm uygulanır.
Bu haliyle verilen kar paylarının, geri alma hakkı paranın alındığı tarihten
itibaren
beş
yıl
geçmekle
zamanaşımına
uğrar.
Yedeklerden Dağıtım;
Geçmiş yıllarda ayrılmış yedek dağıtılmamış karlardan yapılan dağıtımdır.

KAR PAYI AVANSI

 Kar Payı Avansı Dağıtımı
Kâr Payı Avansı Dayanağı
Sermaye Piyasası Kanununa tabi olmayan anonim şirketler ile limited ve
sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri kapsayan bu tebliğ 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanununun 509 uncu maddesinin üçüncü fıkrasına, 565 inci
maddesinin ikinci fıkrasına ve 644 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b)
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları
Şirketlerin kâr payı avansı dağıtabilmeleri için, şirket genel kurulunca kâr payı
avansı dağıtılmasına ilişkin karar alınması,
Kâr payı avansı dağıtılacak hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz
aylık ara dönem finansal tablolara göre kâr edilmiş olması gereklidir.

Kar Payı Avansı Dağıtımı

Şirket Genel Kurulunca Alınacak Kararın İçeriği
Şirket genel kurulunca kâr payı avansı dağıtımına karar verildiği durumda
bu kararda ayrıca aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını
karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması durumunda, net dönem
kârını aşan kâr payı avanslarının varsa bir önceki yıla ait bilançoda yer alan
serbest akçelerden mahsup edileceği, serbest yedek akçe tutarının da
dağıtılan kâr payı avanslarını karşılayamaması halinde fazla ödenmiş olan
kâr payı avanslarının yönetim organının ihtarı üzerine ortaklar tarafından
şirkete iade edileceği,

Kar Payı Avansı Dağıtımı

Şirket Genel Kurulunca Alınacak Kararın İçeriği
b) İlgili hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda;
1)

2)

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,
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.

Kar Payı Avansı Dağıtımı

Şirket Genel Kurulunca Alınacak Kararın İçeriği
Belirtilen hususlar, kâr payı avansı dağıtılacak hesap dönemi içinde
yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlanır. Anonim ve sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirketlerde, genel kurulca bu yönde karar
alınabilmesi için sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların
sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır olması, bu nisabın
toplantı süresince korunması ve toplantıda hazır bulunan oyların
çoğunluğunun kâr payı avansı dağıtılması yönünde kullanılmış olması,
limited şirketlerde ise toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğunun
kâr payı avansı dağıtılması yönünde olması gereklidir.
İlgili hesap dönemi öncesinde ödenen kâr payı avanslarının, ilgili olduğu
yılın net dönem kârından mahsup edilmesi şarttır. Bu işlem yapılmadan,
şirket genel kurulunca kâr payı dağıtılmasına ve kâr payı avansı
ödenmesine karar verilemez.

Kar Payı Avansı Dağıtımı

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 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.

Kar Payı Avansı Dağıtımı

Dağıtılacak kâr payı avansı tutarı ve hesaplanması
(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.

Kar Payı Avansı Dağıtımı

Kâr payı avansı ödemeleri
(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.
(3) Ortakların sermaye taahhüt borçları dışında şirkete borçlu olmaları
halinde söz konusu borç ortağa ödenecek kâr payı avansından mahsup
edilir.

Kar Payı Avansı Dağıtımı

(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.

Kar Payı Avansı Dağıtımı

Kâr Payı Avansı İşlemlerinde Yönetim Organının Görevleri
 Genel kurul tarafından kâr payı avansı dağıtılmasına karar verilmesi ve ara
dönem finansal tablolara göre de kâr edilmiş olması halinde şirket yönetim
organınca sırasıyla aşağıdaki görevler yerine getirilir.
a) Kâr payı avansı dağıtımına ilişkin rapor hazırlanır ve bu raporda;
1) Kâr payı avansı dağıtımına dayanak oluşturan ara dönem finansal
tabloların Kanunun 515 inci maddesinde belirtilen dürüst resim ilkesine
uygun olarak hazırlandığı,
2) Dağıtılacak kâr payı avansı tutarının 7 nci maddeye uygun olarak
hesaplandığı, belirtilir. Yapılan hesaplamalara ve diğer şartların yerine
getirilmiş olduğuna dayanak teşkil eden belgeler bu rapora ek yapılır.

Kar Payı Avansı Dağıtımı

b) Raporda tespit edilen kâr payı avansının ortaklara ödenmesine ve bu
ödemelerin yapılma usulüne ilişkin karar alınır.
c) Kâr payı avansı tutarları kararı izleyen en geç 6 hafta içerisinde ödenir.
 Hamiline yazılı pay senedi sahiplerine kâr payı avansı ödenirken gerekli
güvence yönetim organı tarafından alınır.
 İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde dağıtılan kâr payı avansını
karşılayacak tutarda net dönem kârı oluşmaması veya ilgili hesap
dönemi sonunda zarar oluşması durumunda; fazladan ödenen kâr payı
avanslarının ortaklardan tahsil edilerek şirkete iadesine ilişkin işlemler
yönetim organınca yerine getirilir.

Kar Payı Avansı Dağıtımı

KÂR PAYI AVANSI TUTARININ HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
ARA DÖNEM KÂRI

Varsa Geçmiş Yıl Zararları (-)
Kurumlar Vergisi (-)
Gelir Vergisi Kesintileri (-)
Diğer Vergi ve Benzerleri (-)
1. Tertip Kanuni Yedek Akçeler (-)
İsteğe Bağlı Yedek Akçeler (-)
İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar* (-)
İntifa Senedi Sahipleri İçin Ayrılan Tutar* (-)
Kâra Katılan Diğer Kimseler İçin Ayrılan Tutar* (-)
Varsa Daha Önceki Ara Dönemlerde Ödenen Kâr Payı Avansı Tutarı (-)
KÂR PAYI AVANSINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutarın Yarısı (-)
DAĞITILABİLECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI
2. Tertip Kanuni Yedek Akçeler(-)
ÖDENECEK KÂR PAYI AVANSI TUTARI
(-) İndirimleri ifade eder.

Kar Payı Avansı – Uygulama Örneği
•
•
•
•
•
•
•
•

ABC Limited Şirketi, 2012 yılı 9 aylık döneminde, 250.000 TL kâr elde etmiştir.
Şirketin ödenmiş sermayesi 500.000 TL’dir.
1. tertip genel kanuni yedek akçeler, ödenmiş sermayenin 1/5’ine ulaşmamıştır.
Yasal yedek akçelerin (ikinci tertip yasal yedek akçeler dahil) 31.12.2011 tarihli
bilançoya göre tutarı 60.000 TL’dir.
Şirketin 31.12.2011 tarihli bilançosuna göre, serbest yedek akçelerinin (olağan üstü
yedek akçelerin) tutarı, 150.000 TL’dir.
Şirketin ana sözleşmesinde, yasal yedek akçelerden başka, yedek akçe ayrılması ön
görülmemiştir.
Şirketin % 20 payına sahip (A) gerçek kişi ortağı ve % 80 payına sahip (B) A.Ş. ortağı
mevcuttur.
Avans Kâr Payı Dağıtımı İle ilgili Genel Kurul Kararı Ekim Ayı içinde alınmış olup,
aynı ay içinde de dağıtılmıştır.

Avans Kar Payı Hesabı
Dönem Kârı
Kurumlar Vergisi Karşılığı
Net Dönem Kârı
1. Tertip Yasal Yedek Akçe (250.000x%5=)
Kâr Payı Avansına Esas Teşkil Eden Tutar
Kâr Payı Avansına Teşkil Eden Tutarın 1/2’si
2. Tertip Yasal Yedek Akçe 93.750*%10
Ödenecek Kâr Payı Avans Tutarı

: 250. 000 TL
: 50. 000 TL
: 200. 000 TL
: 12. 500 TL
: 187.500 TL
: 93.750 TL
:
9.375 TL
: 84.375 TL

Avans Kar Payının Ödendiği Tarihte
Hesaplanacak Stopaj Tutarı (%15)

: 12.656,25 TL

Muhasebe Kayıtları
–––––––––––––––––/––––––––––––––––
198 ORT.VERİLEN AVANS KÂR PAYLARI
84.375
331.02 ORT.DAĞ.AVANS KÂR PAYI

84.375

–––––––––––––––––/––––––––––––––––
331.02 ORT.DAĞ.AVANS KÂR PAYI
84.375
102 BANKALAR
360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR
–––––––––––––––––/––––––––––––––––

71.718,75
12.656,25

Muhasebe Kayıtları
Hesap dönemi sonunda, şirketin alacağı olarak görülen avansların (198 - 84.375 TL),
Kâr Payı Avansı Karşılık (548) hesabına aktarılması gerekir. Bu bize dönem
sonundaki kârın bir kısmının yıl içinde dağıtılmış olarak aktifteki karşılığını
gösterecektir.

–––––––––––––––––/––––––––––––––––
548- AVANS KÂR PAYI KARŞILIĞI
84.375
198- ORT. VERİLEN AVANSLAR
–––––––––––––––––/––––––––––––––––

84.375

Dönem Sonu
• Şirketin, 31.12.2012 tarihi itibariyle dönem kârının 300.000 TL olduğunu, 30 Mayıs
2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında, dönem net kârından yasal yedek
akçeler ayrıldıktan ve dağıtılan avans kâr payının mahsubu yapıldıktan sonra, kalan
bakiyenin tamamının ortaklara dağıtılmasına karar verildiğini varsayalım.
• Hesap Dönemi Sonu Kârı: 300.000 TL
• Vergi Karşılığı: 60.000 TL
• Dönem Sonu Net Kârı: 240.000 TL
• 1. Tertip Yasal Yedek Akçe: 15.000 TL (300.000 x 0.05)
• 2. Tertip Yasal Yedek Akçe: 20.000 TL (240.000 - 15.000 - (500.000 x 0.05) x 0.10
• Dağıtılan Avans Kâr Payı: 84.375 TL
• Ortaklara Dağıtılacak Bakiye Kâr: 120.625 TL
• Dağıtılan Avans Kar Payı üzerinden kar payının ödendiği tarihte 12.656,25 TL’lık
(84.375*0,15) Stopaj Kesintisi yapılmıştı.
• Bakiye Kar Payının Ödendiği tarihte ise, bu tutar üzerinden Gerçek Kişi Ortak için
GVK 94/6 b-i göre stopaj tahakkuku yapılacaktır.

Muhasebe Kayıtları
30 Mayıs 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 2012 yılı kârının akıbetine
ilişkin karar ve avans kâr dağıtımı mahsubu ile ilgili karar üzerine yapılacak muhasebe
kayıtları aşağıdaki gibidir;
–––––––––––––––––/––––––––––––––––
570-Geçmiş Yıl Karları
240.000
331 - Ortaklara Borçlar
120.625.331.01- %20 Paylı Ortak
8.125.331.02- %80 Paylı Ortak
112.500.540 – Yasal Yedekler
540.01- I.Tertip Yedek Akçe 15.000.540.02- II.Tertip Yedek Akçe 20.000.548- Avans Kar Payı Karşılığı
548.01- %20 Paylı Ortak
16.875.548.02- %80 Paylı Ortak
67.500.–––––––––––––––––/––––––––––––––––

35.000.-

84.375

Muhasebe Kayıtları
30 Mayıs 2013 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında 2012 yılı kârının akıbetine
ilişkin karar ve avans kâr dağıtımı mahsubu ile ilgili karar üzerine yapılacak muhasebe
kayıtları aşağıdaki gibidir;
–––––––––––––––––/––––––––––––––––
331 - Ortaklara Borçlar
120.625.331.01- %20 Paylı Ortak
8.125.331.02- %80 Paylı Ortak
112.500.102 – Bankalar Hesabı
360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar
360.01 - %20 Paylı Ortak İçin (%15)
360.02 - %80 Paylı Ortak İçin (%15)
–––––––––––––––––/––––––––––––––––

102.531,25
18.093,75
3.618,75
14.475.-

Dönem Karı < Avans Kar Payı
Şirketin, 31.12.2012 hesap dönemi sonu kârının 100.000 TL olduğunu varsayalım.
Hesap Dönemi Sonu Kârı
Vergi Karşılığı
Dönem Sonu Net Kârı
1. Tertip Yasal Yedek Akçe
2. Tertip Yasal Yedek Akçe
2012 Yılı Dağıtılacak Toplam Kar Payı
Dağıtılan Avans Kâr Payı
2012 Yılı Bakiye Kar Payı

100.000 TL
20.000 TL
80.000 TL
5.000 TL (100.000x0.05)
5.000 TL ((80.000- 5.000-(500.000x0.05))x0.10
70.000 TL
84.375 TL
- 14.375 TL

Önceki Yıllarda Ayrılan Yedek Akçeler Toplamı (60.000+150.000) 220.000.- TL ‘sı
olduğundan ortakların kar payı iadesi olmayacaktır.
Önceki Yıllarda Ayrılan Yedek Akçeler Toplamı 12.000 TL’sı olsaydı ortakların kar payı
iadesi 2.375 TL sı olacaktı.

Yılsonu Zarar Olması Durumunda
Şirketin, 2012 yılı hesap döneminin 250.000 TL zararla sonuçlandığını varsayalım.
2011 Yılı bilançosunda görülen toplam 220.000.- TL lık yedek akçe dönem zararını
karşılayamamaktadır. Bu durumda, yıl içinde dağıtılan avans kâr paylarının
tamamının ortaklardan geri çağrılması gerekir.

Yedek Akçeler Avans Kar Payını
Kısmen Karşılıyorsa
Bir önceki durumda şirketin 31.12.2011 tarihi itibariyle, serbest yedek akçelerinin tutarının 240.000 TL
olduğunu, varsayalım.
–––––––––––––––––/––––––––––––––––
540.01
60.000
542.01
240.000
131
34.375
580
250.000
548
84.375
–––––––––––––––––/––––––––––––––––
Yıl içinde dağıtılan avans kâr payının 34.375.- TL sı ortaklardan iadesi talep edilmelidir.

ADİ ORTAKLIKLAR VE ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE
KÂR / ZARAR DAĞITIMI
Adi Ortaklıklar
• Adi ortaklıklarda kâr, bütün ortaklar arasında ortaklık paylarına uygun olarak
dağıtılır. Bu kazancın bir veya birkaç ortak arasında paylaşılacağı, diğer bir
ifadeyle, ortaklardan birinin veya birkaçının kâra iştirak etmeyeceği
kararlaştırılamaz. Fakat ortakların kâra hangi oranda iştirak edecekleri ana
sözleşmede belirlenebilir.
• Diğer yandan ortaklardan birinin veya birkaçının zarara katılmayacakları da
kararlaştırılamaz. Bu hükmün istisnası şahsi emeğin sermaye olarak
getirildiği durumdur. Şirkete sermaye olarak şahsi emeğini koymuş olan
ortağın zarara ortak olmayacağı kararlaştırılabilir.

ADİ ORTAKLIKLAR VE ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE KÂR / ZARAR DAĞITIMI

Şahıs Şirketleri (Kollektif ve Komandit Şirketler)
Kişisel ticaret ortaklıklarında elde edilen kârlarla meydana gelen zararların
ortaklar arasında ne suretle bölüşüleceği genel olarak, şirket ana sözleşmesi ile
tespit edilir. Ana sözleşmede hüküm bulunmaması durumunda dağıtım, TTK
hükümlerine göre yapılır.
Kâr dağıtımı, kârın ortakların şirkete koydukları sermaye oranında dağıtılması
yoluyla yapılabilir. Ancak ana sözleşmeye, kârın başka esaslara göre dağıtılacağı
yönünde hükümlerin konulması da mümkündür.

ADİ ORTAKLIKLAR VE ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE KÂR / ZARAR DAĞITIMI

Şahıs Şirketleri (Kollektif ve Komandit Şirketler)
Ortaklardan bir kısmının yalnız kâr payı alacağı veya zarara katılmayacağı
yönünde hükümlerin konulması mümkün değildir. Bununla birlikte şirkete
sermayesi ile değil de emeği ile ortak olan ortakların zarara katılmayacağı, esas
sözleşmede öngörülebilir. Ana sözleşmelerde kâr ve zararın dağıtım biçimi kesin
olarak belli edilebileceği gibi, kârın ortaklarca alınacak kararlara göre dağıtılacağı
ya da ortaklardan birinin veya üçüncü bir şahsın kararına göre dağıtım yapılacağı
yönünde hükümler de konabilir. Bu takdirde şirket kârı ortakların ya da ana
sözleşmede belli edilen ortak veya üçüncü şahsın vereceği karara göre dağıtılır.

ADİ ORTAKLIKLAR VE ŞAHIS ŞİRKETLERİNDE KÂR / ZARAR DAĞITIMI

Şahıs Şirketleri (Kollektif ve Komandit Şirketler)
Kâr dağıtımı hakkında karar verme yetkisinin ortaklardan birine ya da üçüncü bir
şahsa bırakılması halinde, bunların kararının hakkaniyet kaidelerine uygun
bulunması şarttır. Aksi halde karar iptal edilir ve kâr, Borçlar Kanunu’nun adi
şirketlerde kâr dağıtımı hakkındaki hükmüne göre dağıtılır. Bu takdirde kâr,
sermayeye bakılmaksızın, ortaklar arasında eşit olarak dağıtılır.
Kollektif ve komandit ortaklıklarda, yukarıdaki esaslara göre ortaklara dağıtılan
kârlar, her ortağa nakden ödenebileceği gibi, ortaklık defterinde açılmış bulunan
ortaklar cari hesabına alacak yazılmak suretiyle kayden ödenmesi mümkündür.
Komandit şirketlerin komanditer ortakları ise her yıl, şirket ana sözleşmesine göre,
kendilerine düşen kâr paylarını nakden alırlar.

Şahıs Şirketleri (Kollektif ve Komandit Şirketler)

Meydana gelen zararların dağıtımı söz konusu olmamakla beraber zararlar da ana
sözleşme hükümleri gereğince ortaklar arasında bölüşülebilir. Ancak ortaklar oy
birliğiyle karar vermemişlerse hiçbir ortak, zarar payını ödemeye zorlanamaz. Bu
takdirde zarar tutarı gelecek yıllarda doğacak kârlarla kapatılmak üzere şirket
defterinde özel hesaplara kaydedilir.
Komandit şirketlerin komanditer ortaklarının payına düşen zararlar, gelecek
dönemlerin kârı ile kapatılır ve zararlar kapanıncaya kadar kendilerine kâr payı
ödenemez.

Kollektif Şirketlerde;
Kâr Payı Hakkı ve Zarara Katılma (TTK 227)
• Yönetici ortaklar, finansal tablolarını hazırlayıp imzalar ve ortaklar
kurulunun onayına sunarlar. Finansal tablolar ortakların
çoğunluğunun onayı ile kesinleşir. Aynı toplantıda kârın dağıtımı da
karara bağlanır. Ortaklar, bu kararın kanuna, şirket sözleşmesine,
şirket kararlarına veya dürüstlük kuralına aykırı olması hâlinde,
kârın kullanılması hakkındaki karar tarihinden itibaren üç ay içinde
iptal davası açabilirler.

Kollektif Şirketlerde Kâr Payı Hakkı ve Zarara Katılma (TTK 227)

• Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, şirket
sözleşmesiyle veya sonradan alacakları bir kararla, içlerinden birine
veya bir üçüncü kişiye bırakabilirler. Bu ortağın veya üçüncü kişinin
vereceği kararın hakkaniyete aykırı olmaması şarttır. Söz konusu
kararın öğrenilmesinden itibaren üç ayın geçmesi, belirlenen kâr
payının ortak tarafından tamamen veya kısmen alınması veya başka bir
kimseye devredilmesi, zararın ödenmesine başlanması gibi açık veya
zımni kabulü gösteren durumlarda dava hakkı düşer.
• Kâr ve zararın paylaşılmasına ilişkin karar hakkaniyet kurallarına
aykırı olduğu takdirde mahkemece iptal olunur. Bu hâlde kâr ve zarar
adi şirket hükümlerine göre paylaştırılır.
• Şirket sözleşmesinde öngörüldüğü takdirde, faiz ve ücretler faaliyet
dönemi içinde ödenir.

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI
Genel bir ifadeyle sermaye şirketlerinin pay sahiplerine dağıtacakları kâr, ticaret
hukuku ilkelerine göre tespit edilen kârdır.
Kâr dağıtım kararının verilebilmesinin ilk koşulu, genel kabul görmüş muhasebe
ilkeleri doğrultusunda düzenlenmiş bir bilançoya göre kâr elde edilmiş olması ya
da önceki yıllar kârından bu amaç için kullanılabilecek yedek akçelerin
bulunmasıdır (TTK Md. 507-509) Eğer bir hesap döneminde zarar meydana
gelmişse, bu zarar kapatılmadığı sürece kâr dağıtımına karar verilemez.
Kâr dağıtım kararının uygulanabilmesi için Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar
Vergisi Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu (Sermaye
Piyasası mevzuatına tabi şirketlerde) ve ana sözleşmenin amir hükümlerinin
yerine getirilmesi gereklidir.

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI

Kâr dağıtımı yapılabilmesi için mutlaka ilgili dönemde kazanç elde edilmiş
olması gerekmez. Zira kâr dağıtımı ilgili dönem kazancından
yapılabileceği gibi;
- Önceki dönemlerde elde edilmiş kârların dağıtılmayan kısımlarından,
- Kâr dağıtımına
akçelerden,

istikrar

kazandırmak

amacıyla

ayrılan

- Belli bir amaca tahsis edilmemiş olağanüstü yedek akçelerden,
- İhtiyari yedek akçelerin dağıtılması mümkün olan kısımlarından,
da yapılabilir.

yedek

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI
Ana sözleşmede aksine hüküm olmadığı sürece, kural olarak
dağıtılacak kâr, ortakların sermaye taahhütlerine karşılık yapmış
oldukları ödemelerle bağlıdır.
Bu durum TTK’ nın 507’inci maddesinde “Her pay sahibi, kanun
ve sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması
kararlaştırılmış net dönem karına, pay oranında katılma
hakkına haizdir” şeklinde ifade edilmekle beraber aynı yasanın
508’inci maddesinde “Esas sözleşmede aksine bir hüküm yoksa
kar ve tasfiye payı, pay sahibinin sermaye yapı için şirkete
yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir.” diye
hükmedilmiştir.

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMI
Aynı husus TTK’ nın 608’üncü maddesinin 2.fıkrasında limited şirketlerde
kâra iştirak bahsinde “ Şirket sözleşmesi ile aksi öngörülmedikçe, kâr
payı, esas sermaye payının itibarî değerine oranla hesaplanır;
ayrıca yerine getirilen ek ödeme yükümlülüklerinin tutarı da kâr
payının hesaplanmasında itibarî değere eklenir.” şeklinde ifade
olunmuştur.
Kısaca belirtmek gerekirse sermaye şirketlerinde kâr dağıtımı, TTK’ da yer
alan yasal hükümlerin yanı sıra esas sözleşme hükümleri ile ortaklar genel
kurulu veya genel kurul kararı ile gerçekleşmektedir.

SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ
KOMANDİT ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI
Kurumlar vergisi, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler de
kurum kazancından komandite ortağın kâr payı düşüldükten sonra kalan
safi kâr üzerinden hesaplanır.
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirkette kâr dağıtımında öncelikle
sözleşmede belirlenmiş olan hükümler dikkate alınır.
Yasal olarak sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler yedek akçe
ayırmak zorunda değildir. Bu konuda sözleşmede bir hüküm varsa ya da
genel kurul tarafından dönem kârından ayrılacağına ilişkin bir karar
alınmışsa yedek akçe ayrılabilir.

Anonim Şirketlerde Kar Dağıtımı
TTK’nın 507 ve devamı maddelerinde bu konuya ilişkin düzenlemelerde;
•

Özel düzenlemeler saklı olmak kaydıyla, her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme
hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması kararlaştırılmış net dönem karına ve
tasfiye sonucunda kalan tutara, payı oranında katılma hakkına sahiptir.

•

Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, kar ve tasfiye payı, pay sahibinin sermaye
payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olarak hesap edilir.

•

Kar payı ancak net dönem karından ve serbest yedek akçelerden dağıtılabilir.

•

Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça, pay
sahiplerine dağıtılacak kar payı belirlenemez.

•

Yönetim kurulu üyelerine kazanç payları, sadece net kardan ve ancak kanuni yedek
akçe için belirli ayrım yapıldıktan ve pay sahiplerine ödenmiş sermayenin yüzde
beşi oranında veya esas sözleşmede öngörülen daha yüksek bir oranda kar payı
dağıtıldıktan sonra verilebilir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yayınlanan tebliğ düzenlemeleri çerçevesinde, kar
payı avansı dağıtılabilir.

Anonim Şirketlerde Kâr Payı İle
Yedek Akçeler Arasındaki İlgi
(MADDE 523)

(1) Kanuni ve esas sözleşmede öngörülen isteğe bağlı yedek akçeler ayrılmadıkça
pay sahiplerine dağıtılacak kâr payı belirlenemez.
(2) Genel kurul;
a) Aktiflerin yeniden sağlanabilmesi için gerekliyse,
b) Bütün pay sahiplerinin menfaatleri dikkate alındığında, şirketin
sürekli gelişimi ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı yönünden haklı
görülüyorsa,
Kanunda ve esas sözleşmede öngörülenlerden başka yedek akçe
ayrılmasına da karar verebilir.
(3) Esas sözleşmede hüküm bulunmasa bile, genel kurul, şirketin işçileri için
yardım sandıkları ve diğer yardım örgütleri kurulması veya bunların
sürdürülebilmesi amacıyla veya diğer yardım ve hayır amaçlarına hizmet etmek
üzere, bilanço kârından yedek akçe ayırabilir.

Limited Şirketlerde Kar Dağıtımı
Türk Ticaret Kanunu’nun 608. maddesinde konuya ilişkin düzenlemeler yer
almaktadır. Bu madde çerçevesindeki düzenlemelere göre;
• Kar payı sadece net dönem karından ve bunun için ayrılmış yedek
akçelerden dağıtılabilir.
• Kar payı dağıtımına ancak, kanun ve şirket sözleşmesine göre ayrılması
gereken kanuni yedek akçelerle, şirket sözleşmesinde öngörülen yedek
akçeler ayrıldıktan sonra karar verilebilir.
• Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemişse, kar payı, esas sermaye payının
itibari değerine oranla hesaplanır.
• Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nun 644. maddesinde, 6335 sayılı Kanun ile
yapılan değişiklikle, limited şirketlerde de avans kar dağıtımına olanak
sağlanmıştır.

Haksız Alınan Kâr Paylarının Geri Verilmesi
(TTK Md 611)
• Haksız yere kâr almış olan ortak ve müdür bunu geri vermekle yükümlüdür.
• İyiniyetli oldukları takdirde ortak veya müdürün haksız alınan kârı geri
verme borcu, şirket alacaklılarının haklarını ödemek için gerekli olan tutarı
aşamaz.
• Şirketin haksız alınan kârı geri alma hakkı, paranın alındığı tarihten itibaren
beş yıl, iyiniyetin varlığında iki yıl sonra zamanaşımına uğrar.
Şirket genel kurulu, kanun ya da şirket sözleşmesinde öngörülmeyen veya
öngörüleni aşan tutarlarda yedek akçelerin ayrılmalarına sadece;
a) Zararların karşılanması için gerekliyse,
b) Şirketin gelişimi için yatırım yapılması ihtiyacı ciddi bir şekilde ortaya
konulmuşsa, bütün ortakların menfaati böyle bir yedek akçe ayrılmasını
haklı gösteriyorsa ve bu hususlar şirket sözleşmesinde açıkça belirtilmişse,
karar verebilir

 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI UYGULAMASI
(GVK Md.94/6)
Tam mükellef Kurumlarda Gelir Vergisi Tevkifatı Uygulaması
 Tam mükellef kurumlar tarafından sadece tam mükellef gerçek kişilere
dağıtılacak kâr paylarından tevkifat yapılmaktadır.
 Tam mükellef kurumlardan tam mükellef kurumlara dağıtılacak kâr payları
iştirak kazancı niteliğinde olmalarından dolayı tevkifata konu değildir.
 Kurum kazançlarından istisna olsun olmasın tevkifat, kârın dağıtılması
aşamasında yapılmaktadır. (GVK 94. md 1-6)
 Halka açık ya da halka açık olmayan şirketlerden elde edilen kâr paylarına
uygulanan tevkifat oranı, 23.07.2006 tarihinden itibaren %15 olarak
uygulanmaktadır.

 Tam Mükellef Kurumlar Tarafından Dağıtılan
Kar Paylarının Tarafları
Gelir Vergisi Kanunu’nun 94/6-b maddesinin (i) ve (ii) alt bentleri uyarınca, tam
mükellef kurumlar tarafından;
 Tam mükellef gerçek kişilere,
 Gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara,
 Gelir ve kurumlar vergisinden muaf olanlara,
 Dar mükellef gerçek kişilere,
 Gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere,
dağıtılan kâr payları %15 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir.

 Üzerinde Tevkifat Yapılacak Kâr Payları Nelerdir?
 Her türlü hisse senetlerinin kâr payları,
 Kurucu hisse senetlerine ve diğer hisse senetlerine verilen kâr payları
 Pay sahiplerine hazırlık dönemi için faiz olarak veya başka adlarla yapılan her
türlü ödemeler,
 İştirak hisselerinden doğan kazançlar,
 Kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kâr payları.
 Kurumlardan, yine kurumlara yapılacak kâr payları.
kesintisine ilişkin düzenlemeler, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 ve 15. maddelerinde yer
almaktadır.
Tam mükellef kurumlarca yapılacak kesinti ile dar mükellef kurumlarca yapılacak söz konusu kesinti, ayrı
hükümlerle düzenlenmiştir.

G.V.K.’nın 94/6-b Maddesi Uyarınca Yapılan
Tevkifatın Beyanı ve Ödenmesi
GVK’ nın 98’inci maddesine göre, 94’üncü madde uyarınca vergi tevkifatı
yapmak zorunda olanlar, bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk
ettirdikleri kârlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın
23’üncü günü akşamına kadar, ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı
olduğu vergi dairesine bildirmekle yükümlüdürler.
Beyan edilen bu tevkifat beyannamenin verildiği ayın 26’ncı günü akşamına
kadar bağlı bulundukları vergi dairesine yatırılır.
Kâr dağıtmayan kurumların tevkifat yapmaları söz konusu olmadığından
beyan ve ödeme diye bir durum söz konusu değildir.
İstisna kazançların dağıtılması konu edinmeleri halinde verilecek beyanname
ile birlikte tevkifatın ödenmesi gerekecektir. Bu durumda beyannameler
indirim ve istisnalardan yararlanılan dönemi takip eden ayın 20’sine kadar
bağlı bulunulan vergi dairesine verilip bir defada ödenecektir.

ÖRNEK ÇALIŞMA - 1
Bir Anonim Şirketin sermayesi 160.000.00 TL. olup, 1 Ocak 2012 - 31
Aralık 2012 hesap dönemi faaliyet sonuçları ile ilgili veriler aşağıdaki
gibidir.
•Kurumun faaliyet sonucu ticari bilânço karı 232.200.00 TL' dir.
•Kurum kazancına dahil olan gelir unsurları şunlardır;
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1- Kurumun kanuni ve iş merkezi yurt dışında bulunan ve 08.06.2013 tarihinde
%25 hissesine sahip olduğu finansal kiralama faaliyetinde bulunan bir
kurumdan elde edilen iştirak kazancının brüt tutarı 4.000.00 TL’ dir.
2- Kanuni merkezi İzmir’de bulunan bir limited şirketten sağlanan iştirak
kazancı 26.400.00 TL’ dir.
3- Şirket personeline yıl içinde verilen borç paralar karşılığında elde edilen faiz
geliri 3.300.00 TL’ dir.
4- Ortaklardan birine 2009 yılında verilen borç nedeniyle 2013 yılı sonunda bu
borca karşılık 5.235.00 TL. faiz tahsil etmiştir.
5 -Yıl içinde Akbank Taksim Şubesinde yapılan repo işlemleri karşılığı elde
edilen repo gelirlerinin brüt toplamı 1.100.00 TL’ dir.
6- Kurumun 2010 yılında Diyarbakır’da faaliyete geçirilen okul işletmeciliği
nedeniyle elde edilen geliri 22.400.00 TL’dir.
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7- Şirketin yıl içinde sermaye artırımı nedeniyle çıkarmış olduğu hisse
senetlerinin itibari değerleri üzerinde satışından sağladığı emisyon primi
4.400.00 TL’dir.
8- 18.04.2008 tarihinde iktisap edilen gayrimenkul 12.07.2009 tarihinde
satılmış ve bu satıştan elde edilen 18.000.00 TL karın %75’i olan 13.500.00
TL sermayeye eklenmek üzere fon hesabına atılması kararlaştırılmıştır.
9- 22.12.2005 tarihinde ve 14.05.2008 tarihinde borçlanma yolu ile iktisap
edilen iştirak hisselerinin 28.09.2012 tarihinde elden çıkarılması karşılığında
9.200.00 TL kar sağlanmış ve sağlanan bu kazancın %75’i olan 6.900.00 TL
kurumlar vergisi istisnasından yararlanmak amacıyla pasifte özel bir fon
hesabına alınmıştır.
10- 2012 yılında Toplu Konut İdaresince çıkarılan menkul kıymetlerden elde
edilen gelir (brüt) toplamı 1.700.00 TL’ dir.
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11- Kurum 2012 yılı içinde sahip olduğu turizm işletme belgesi
kapsamında elde ettiği
hâsılatın toplamı, 24.000,00 TL’dir.
(Kambiyo mevzuatına göre bu hasılatın tamamı TL çevrildiği tevsik
edilmiştir.)
12- Kurumun Garanti Bankası Taksim Şubesindeki vadeli mevduat
hesabı nedeniyle elde etmiş olduğu brüt faiz tutarı 4.800.00 TL. dir.
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•Kurumun 19.02.2012 tarihinde yapılan genel kurulda personele 20.000.00
TL tutarında kar payı ikramiyesi verilmesi ve bu ödemenin de en geç
20.04.2013 tarihine kadar yapılması ve karın 18.299.00 TL’sinin olağanüstü
yedek akçe olarak ayrılması kararlaştırılmıştır.
•2012 vergilendirme dönemine ilişkin bir kısım giderlerin faturası 2013
yılının şubat ve mart ayları içinde kendilerine ulaşmış ve 2012 yılı kanuni
defterlerin kapatılmış olması nedeniyle bu faturaların katma değer vergisi
dahil toplam tutarı 5.000.00 TL. 2013 yılı kanuni defterlerine geçmiş yıl
gideri olarak kaydedilmiştir.

•Repo ve mevduat faizi gelirleri ile Toplu Konut İdaresince çıkarılan menkul
kıymetlerden sağlanan gelirler nedeniyle 2012 yılında tevkif yolu ile ödenen
gelir vergisinin toplamı 1.140,00 TL.
•Yurt dışından elde edilen 4.000.00 TL iştirak kazancı nedeniyle ilgili ülkede
ödenen ve ödendiği mevzuata uygun biçimde belgelendirilen verginin TL
tutarı 1.325.00 TL. dır.
•Para cezası, vergi cezaları, özel iletişim vergisi, pişmanlık zammı ve
vadesinden sonra ödenen veriler dolayısıyla ödenen gecikme oluşan
kanunen kabul edilmeyen giderlerin toplamı 2.820.00 TL'dır.
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•Kurum tam mükellef gerçek kişi ortağından 2011 yılı içinde almış olduğu
300.000.00 TL borç para karşılığında 2012 yılı için toplam 30.000.00 TL faiz
ödemiş ve ödenen bu faizlerin tamamı finansman giderleri olarak kayıtlara
intikal ettirilmiştir.
•Kurum üçüncü kişilere beş yıl garantili ve üç ay vadeli olarak 102.000.- TL
sattığı torna tezgahını şirket ortaklarından birinin kardeşine aynı koşullarda
olmasına rağmen 100.000.-TL satmıştır.
•Kurum 2012 yılı içinde vergi muafiyeti almış bir vakfa yaptığı 4.500.00 TL
bağış ile kamu yararına çalışan bir derneğe yaptığı 300.00 TL tutarındaki
bağışı gider olarak kayıtlarına intikal ettirmiştir.
•2012 yılı içinde verilen geçici vergi beyannameleri karşılığında tahakkuk ettirilen
5.472.00 TL geçici vergi tutarının 4.472.00 TL’ sı ödenmiştir.
•Kurumun dönem başı öz sermayesi 75.000.00 TL’ dir.
Yukarıda detayları belirtilen veriler dikkate alınarak bahsi geçen Anonim Şirketinin
kurumlar vergisi ve stopaj gelir vergisi beyanı ile kar dağıtımı aşağıdaki gibi
olacaktır.
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A-

KURUMLAR VERGİSİ BEYANI

Kurumlar Vergisi Matrahının Hesabı
Kurumlar vergisi matrahının hesaplanması sırasında;
KKEG bakımından 193 sayılı G.V.K.' nun 40 ve 41’nci,
5520 sayılı K.V.K.’nun 8, 9, 10, 11, 12 ve 13'ncü
M.T.V.K.’nun 14’ncü maddelerinin dikkate alınması ile;

Dönem Karı
İlaveler (KKEG)

Örtülü Sermaye Faiz Tutarı

Örtülü Kazanç

Bağışlar

KKEG
İstisna ve İndirim Öncesi Kurum Kazancı
İstisna ve İndirimler Toplamı

İştirak Kazançları

Okul İşletme Geliri

Emisyon Primi

Gayrimenkul Satış Kazancı (18.000.00 x %75)

İştirak Satış Kazancı (9.200.00 x %75)

Personele Temettü İkramiyesi

Geç Gelen 2012 Yılı Gider Faturası

Bağışlar

232.000.17.120.7.500.2.000.4.800.2.820.249.320.103.400.26.400.22.400.4.400.13.500.6.900.20.000.5.000.4.800.-

KURUMLAR VERGİSİ MATRAHI

145.920.-

Hesaplanan Kurumlar Vergisi (%20)

29.184.-

Kurumlar Vergisi Karşılığı Sonrası Kar

116.736.-

Yıl İçinde Ödenen İndirilecek Vergiler Toplamı

2012 Yılı Ödenen Geçici Vergi

Tevkif Edilen Gelir Vergisi

Yurtdışında Ödenen Vergi (4.000*0,20)
2013 Yılında Ödenecek Kurumlar Vergisi

6.412.4.472.1.140.800.-

22.772.-
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Yapılan bağışlar kazancın tespitinde gider yazılması mümkün olmadığından,
gider kaydedilen bu bağışlar önce K.K.E.G. olarak ticari kazanca eklenmiştir.
*

**Beyannamede beyan edilen kurum kazancının %5’ini geçmediğinden bu
bağışların tamamı beyanname üzerinde ayrıca gösterilerek kazançtan
indirilmiştir.
Kurumlar Vergisi Hesabı hesabında;
Kurumlar Vergisi (145.920.- x %20) = 29.184.00 TL
İndirimler düşüldükten sonra hesaplanan kurumlar vergisi tutarı olan
(22.772.-) TL’sı ise, dönemin vergi karşılığı olarak, 31.12.2012 tarihi itibariyle
düzenlenen bilanço ve gelir tablosunda yer verilecektir.

2. ÖRTÜLÜ SERMAYEYE İLİŞKİN FAİZ ÜZERİNDEN YAPILAN VERGİ
KESİNTİSİ
Kurumun gerçek kişi ortağından almış olduğu 300.000.00 TL borç tutarı kurumun
dönem başında ki 75.000.00 TL olan öz sermayesinin 3 katını olan (75.000.00 x 3)
= 225.000.00 TL’yi aşmış ve aşan bu kısım (300.000.00 – 225.000.00)= 75.000.00
TL örtülü sermaye sayılacaktır.
Ortağa yıl sonu itibariyle ödenen ve finansman gideri olarak kayıtlara intikal
ettirilen 30.000.00 TL faizin 75.000.00 TL örtülü sermayeye isabet eden (75.000.00
x 30.000.00) / 300.000.00 = 7.500.00 TL faiz gideri bir yandan kanunen kabul
edilmeyen gider olmanın yanı sıra yukarıda belirtmiş olduğu üzere bu tutar ortağa
dağıtılmış kar olarak değerlendirilerek üzerinden hesaplanacak %15 oranındaki
gelir vergisine ilişkin muhtasar beyanname 2013/Ocak ayının 23 nci günü
akşamına kadar verilerek vergi 26 Ocak 2013 günü akşamına kadar ödenecektir.

Buna göre kurumun örtülü sermaye nedeniyle gerçek kişi ortağına ödemiş
olduğu faizin 7.500.00 TL’si net kar payı olarak dikkate alınıp %15 kesinti
oranına göre brüt’ leştirilerek tespit edilen kesinti matrahı (7.500.00 x 100) /
85 =8.823.53 TL üzerinden %15 oranında hesaplanan (8.823.53 x %15) =
1.323.53 TL gelir vergisi kesintisi yapılıp yukarıda belirtilen sürede beyan
edilerek vergi dairesine ödenecektir. Kurumca ödenen bu tutar vergi kanunen
kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınacaktır.

Örtülü Sermaye Hesaplaması
(A) Gerçek Kişi Ortaktan Alınan
Borç
(B) Dönem Başı Özsermaye
(C ) Örtülü Sermaye Sınırı(B*3)
(A-C) Karşılaştırma
(D) Gelir Tablosunda Tahakkuk
Eden Faiz
Örtülü Sermayeye İsabet Eden Faiz
((75.000.-*30.000.-) / 300.000.-)
(E) Kurumun Ödeyeceği Gelir
Vergisi Matrahı (Brüt)
(7.500*100)/85
Gelir Vergisi Kesintisi (E*0,15)

300.000.75.000.225.000.75.000.-

Örtülü Sermaye
Sınırını Aşan
Kısım

30.000.7.500.8.823,53
1.323,53

KKEG

3. TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA DAĞITILAN KAZANÇ
ÜZERİNDEN YAPILAN VERGİ KESİNTİSİ
Kurum, üçüncü kişilere beş yıl garantili ve üç ay vadeli olarak 102.000.00 TL
sattığı torna tezgahını, şirket ortaklarının birinin kardeşine aynı koşullarda
100.000.00 TL satmak suretiyle 2.000.00 TL transfer fiyatlaması yoluyla örtülü
kazanç dağıtımı gerçekleştirmiştir.
Bu tutar başlangıçta KKEG olmanın yanında aynı zamanda 31.12.20012 tarihi
itibariyle ortaklara dağıtılmış net kar payı sayılmak suretiyle %15 oranında gelir
vergisi kesintisi yapılması gerekmektedir.
Buna göre; söz konusu kazancın brüt tutarı (2.000.00 x 100) / 85= 2.352.94 TL
olup bu tutar üzerinden %15 oranında hesaplanan (2.352.94 x %15) = 352.94
TL gelir vergisi kesinti tutarı 23 Ocak 2013 günü akşamına kadar beyan
edilerek 26 ncı günü akşamına kadar da vergi dairesine ödenecektir.
Kurumca transfer fiyatlandırması yoluyla dağıtılan kazanç
hesaplanıp ödenen 352.94 TL gelir vergisi de KKEG yazılacaktır.

üzerinden

Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Dağıtılan
Kazanç Üzerinden Hesaplanan Gelir Vergisi

Transfer Fiyatlandırması
Yoluyla Örtülü Kazanç Tutarı
(net)

2.000.-

Brüt Kazanç ((2.000.-100)/85)

2.352,94

Hesaplanan Gelir Vergisi (%15)

352,94

Torna Tezgahı
Satışından

Yukarıda verilen örneğimizde, 18.216.00 TL olağanüstü yedek ayrımı yanında,
kurumun tüm yasal yükümlülükleri yerine getirmek koşulu ile karın tamamını
dağıtma kararı aldığı hususu dikkate alınarak kar dağıtımı işlemine geçebiliriz.
Buna göre yedek akçe ayrımı ve kar dağıtımı ile kar dağıtımına bağlı olarak
stopaj matrahının belirlenmesi ve vergi kesinti tutarının hesaplanması aşağıdaki
ayrımda açıklanmıştır.
C. YEDEK AKÇELERİN AYRIMI VE KAR DAĞITIMI İLE KAR DAĞITIMINA
BAĞLI OLARAK STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI
Örneğimizdeki A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi 160.000.- TL‘ dır. 2011 yılına kadar
ayırmış olduğu I. Tertip Yedek Akçe tutarı 24.900.- TL olup, 19.02.2013 tarihinde
toplanan Genel Kurul’da, 2012 yılı karından vergiler ve yasal yedekler ile
18.216.- TL olağanüstü yedek akçe ve personele dağıtılacak 20.000.- TL temettü
tutarını ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının ortaklara en geç 20.06.2013
tarihine kadar dağıtılmasına karar alınmıştır.

Kurumun ortakları hakkında bilgi aşağıdaki gibidir;
-Kurumun %20 hissesine sahip ortağı tam mükellef bir anonim şirkettir.
-Kurumun %15 hissesine sahip ortağı tam mükellef bir limited şirkettir.
-Kurumun %15 hissesine sahip ortağı dar mükellef bir gerçek kişidir.
-Kurumun %10 hissesine sahip ortağı Türkiye’de iş yeri olan ve bu iş yeri
aracılığı ile kar payı alan dar mükellefiyete tabi bir anonim şirkettir.
-Kurumun %10 hissesine sahip ortağı Türkiye’de faaliyet gösteren kamuya
yararlı bir dernektir.
-Kurumun %10 hissesine sahip ortağı vergi muafiyeti almış bir vakıftır.
-Kurumun %10 hissesine sahip ortağı Türkiye’de iş yeri ve daimi temsilcisi
olmayan dar mükellefiyete tabi bir şirkettir.
-Kurumun %10 hissesine sahip ortağı ise tam mükellef bir gerçek kişidir.

2012 YILI KAR PAYI HESAPLAMA TABLOSU
Ticari Bilanço Karı
Ödenecek vergi ve fonlar
 Kurumlar Vergisi
Vergi Sonrası Kar
Toplam Yedek Akçe

I. Tertip Yedek Akçe (160.000.-*0,2)-

232.200
.29.184.29.184.203.016.11.500.7.100.-

24.900.-

 Emisyon Primi
Kar Payı (I.temettü)(160.000.-*%5)

4.400.8.000.183.516.-

İndirimler
 Sermayeye Ek. G.M. ve İştirak Satış
Karı
 Personele Dağıtılacak Kar Payı
İkramiyesi
 Olağanüstü Yedek Akçe
Dağıtılacak Kar
II. Tertip Yedek Akçe (152.900.-/10)
Kar Payı (II. Temettü)

58.616.20.400.20.000.18.216.124.900.12.490.112.410.-

(*) a) I. Tertip yedek akçe, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşılıncaya kadar
yıllık karın %5'i oranında ayrılır.
Örneğimizdeki kurumun ödenmiş sermayenin %20'si (160.000.00 x %20)=
32.000.00 TL olup bu yıla gelinceye kadar ayrılan yedek akçe tutarı 24.900.00
TL olduğundan 2009 yılı karından (232.200.00 x %5) = 11.610.00 TL yedek
akçe değil 7.100.00 YTL I. Tertip Yedek Akçe ayrılarak yasal zorunluluk limiti
tamamlanmıştır.
Ödenmiş Sermaye

160.000.-

Ödenmiş Sermayenin %20’si (A)

32.000.-

Yıllık Kar

232.200.-

Hesaplanan I. Tertip Yedek Akçe (%5)

11.610.-

Geçmiş Yıllarda Ayrılan Yedek Akçe Toplamı
(B)

24.900.-

2012 Yılında Ayrılacak I.Tertip Yedek Akçe
(A-B)

7.100.-

Diğer taraftan 4.400.00 TL. emisyon primi tutarı da belirtilen limite bağlı
olmaksızın tamamı I. Tertip yedek akçeye ilave edilmesi, T.T.K. yönünden bir
zorunluluk oluşu nedeniyle bu tutarda I. Tertip yedek akçeye eklenmiştir.
b) Kurum genel kurul kararı ile dönem karının 20.000.00 TL kısmı personele
temettü ikramiyesi olarak dağıtımına karar verilmiş olmasına karşın 31.12.2012
tarihi itibariyle karşılık ayrılmaması nedeniyle 1. Yedek akçenin hesaplanması
sırasında bu tutar dikkate alınmamıştır. Ancak, 31.12.2012 tarihi itibariyle
karşılık ayrılmış olsa idi bu durumda, söz konusu temettü ticari açıdan gider
olması nedeniyle 1. Yedek akçenin ayrılmasında dikkate alınmış olacaktı.
(**) Personele verilecek temettü ikramiyesi en geç kurumlar vergisi
beyannamesi verilme süresi içinde personele nakden veya hesaben dağıtılıp,
tevkif edilen gelir vergisinin ertesi ayın 23’nci günü akşamına kadar muhtasar
beyanname ile beyan edilip, 26’ncı günü akşamına kadar ödenmesi gerekir.
Aksi takdirde bu tutar üzerinde kurumlar vergisi tarh edilecek ve yapılan
tarhiyata vergi ziyaı cezası da uygulanacaktır.

Kurumca ortaklara dağıtılacak toplam brüt kar ise (I. Temettü + II. Temettü)
(8.000.- + 112.410.-)= 120.410.- TL olacaktır.
Bu aşamadan sonra kar dağıtımına bağlı olarak Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b
ile Kurumlar Vergisi Kanununun 15/2 ve 30/3’ ncü maddeleri kapsamında ve bu
maddelere dayanılarak yayınlanan 12.01.2012 tarih ve 2009/14592,
2009/14594 ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları çerçevesinde
yapılacak %15 oranındaki gelir / kurumlar vergisi kesintisine ilişkin matrahının
hesaplanması aşağıdaki şekilde olacaktır.
Toplam dağıtılacak kar tutarı 120.410.- TL olmasına rağmen kar dağıtımına
bağlı olarak Gelir Vergisi Kanununun 94/6-b maddesi ile Kurumlar Vergisi
Kanununun 15/2 ve 30/3’ ncü maddeleri kapsamında yapılacak kesinti matrahı
aşağıdaki şekilde tespit edilecektir

Kar dağıtım sırasında ortaklardan dar mükellefiyete tabi olanların var olması
durumunda, dar mükellef kurumun mukim olduğu ülke ile aramızda yapılmış
vergi anlaşması bulunduğu ve bu anlaşmada % 15 oranının altında bir oran
belirlenmiş olduğu takdirde yabancı ortağın payına isabet eden kesinti
matrahına anlaşmada yazılı vergi oranı uygulanacaktır. Örneğimizdeki dar
mükelleflerin mukimi oldukları ülkeler ile Türkiye arasında vergi anlaşması
bulunmadığı varsayılmıştır.

D. KAR PAYI ALAN TAM MÜKELLEFİYETE TABİ GERÇEK KİŞİLERİN
YILLIK BEYANNAME VERMELERİ HALİNDE KAR PAYININ BEYANI
Öncelikli olarak tam mükellefiyete tabi bir gerçek kişinin elde etmiş olduğu ve
üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmış menkul sermaye iratları için yıllık gelir
vergisi beyannamesi vermek veya vermek zorunda olduğu yıllık gelir vergisi
beyannamesine bu kazançları dahil edip etmemesi bakımında G.V.K.’nun 86/1c maddesi hükmünün dikkate alınması gerekmektedir.

Sözü edilen madde hükmü uyarınca, tam mükellefiyete tabi bir gerçek kişinin
bir vergilendirme döneminde elde etmiş olduğu vergiye tabi kazanç ve
iratlarının toplamı G.V.K.’ nun 103’ncü maddesinde yazılı tarifenin ikinci gelir
diliminde yer alan tutarı aşmaması koşulu ile, Türkiye’de gelir vergisi
kesintisine tabi tutulmuş menkul sermaye iratları için yıllık gelir vergisi
beyannamesi vermezler veya başka gelirleri nedeniyle yıllık gelir vergisi
beyannamesi vermek zorunda olanlar ise, bu gelirlerini beyannameye dahil
etmezler.
Tam mükellef gerçek kişinin kar payı dışında 2012 yılında kurumdan aldığı kar
payının brüt tutarının 100.000.00 TL, tevkif edilen (100.000.00 x %15)=
15.000.00 TL gelir vergisi sonrasında da, net tutarının 85.000.00 TL olduğunu
varsayalım. Alınan bu kar payının brüt tutarının yarısı olan (100.000.00 x 1/2)=
50.000.00 TL gelir vergisinden istisna olup, diğer yarısı olan 50.000.00 TL ise,
vergilemede dikkate alınacaktır.

Bu durumda tam mükellef gerçek kişi ortak, bahsi geçen G.V.K.’nun 86/1-c
maddesi hükmü dikkate alınarak yıllık gelir vergisi beyannamesi vermek
zorunda olup, 01.03.2014 - 25.03.2014 tarihleri arasında vermesi gereken yıllık
gelir vergisi beyannamesinde toplam 50.000.00 TL menkul sermaye iradı (Kar
payı) beyan edecek ve beyan üzerine hesaplanan gelir vergisinden, yukarıda
yapılan açıklamalar çerçevesinde, tevkif yolu ile ödenen 15.000.00 TL gelir
vergisini mahsup edecektir.
Mahsup sonrasında kalan ödenmesi gereken gelir vergisi iki eşit taksitte olmak
üzere, yarısı beyannamenin verildiği 2014/Mart ayının son günü akşamına
kadar, diğer yarısı ise 2014/Temmuz ayının son günü akşamına kadar bağlı
bulunulan vergi dairesine ödenir.

Dar mükellef gerçek kişiler yukarıda belirtildiği şekilde aldıkları ve üzerinden
gelir vergisi kesintisi yapılmış olan kar payları için ise, G.V.K.’ nun 86/2’ nci
maddesi hükmü uyarınca, yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeyecekleri gibi,
başka gelirleri nedeniyle vermek zorunda oldukları yıllık gelir vergisi
beyannamesine de, bu kar paylarını dahil etmeleri söz konusu olmayacaktır.

Ortaklar

Hisse
Oranı
%

A

B

Toplam
Dağıtılacak
Brüt Kar Payı
TL
C

Vergi

Net Dağıtılacak

Tevkifatı TL

Kar Payı TL

D

G

(C x%15)

(C-D)

Tam Mükellef Anonim Şirket

20

24.082.--

24.082.-

Tam Mükellef Limited Şirket

15

18.061,50-

18.061,50

Dar Mükellef Gerçek Kişi

15

18.061,50

Türkiye'de İşyeri Olan Dar Mükellef A.Ş.

10

12.041.--

Türkiye'deki Kamuya Yararlı Dernek

10

12.041.--

1.806,15

9.739,58

Türkiye'deki Vergi Muafiyeti Olan Vakıf

10

12.041.--

1.806,15

9.739,58

Türkiye'de İşyeri Olmayan Dar Mükellef A.Ş.

10

12.041.--

1.806,15

9.739,58

Tam Mükellef Gerçek Kişi

10

12.041.--

1.806,15

9.739,58

100

120.410,--

9.933,83

110.476,18

TOPLAM

2.709,23

15.352,28
12.041.--

II. ÖRNEK UYGULAMA
Ödenmiş Sermayesi 50.000,00 TL olan 2 ortaklı bir limited şirket’in genel
kurulu kârın tamamını dağıtma kararı almıştır.

KURUMLAR VERGİSİ HESABI
Ödenmiş Sermaye

50.000,00

2012 Yılı Bilanço Karı

120.000,00

KKEG
Geçmiş Yıl Mali Zararları
Kurumlar Vergisi Matrahı

1.000,00
-

11.000,00
110.000,00

Hesaplanan Kurumlar Vergisi

22.000,00

Dönem Net Karı

98.000,00

Kurumlar vergisinin hesaplanması ile ilgili bölümde belirtildiği gibi geçmiş yıl ticari zararı 15.000,00 TL’dır. Ancak bu
zararın 4.000,00 TL’sı K.K.E.G.’lerin
düşülmesinden kaynaklanmıştır. (-) 15.000,00 TL’ye (+) 4.000,00 TL ilave
edildiğinde mali zarar (-) 11.000,00 TL olmaktadır.

2012 YILI KAYITLARI
01_____________________________ 31.12.2012
___________________________
691- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.Y.Y.KARŞ (-)
22.000,00
691 01- Kurumlar Vergisi
370- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.Y.Y.KARŞ 22.000,00
370 01- Kurumlar Vergisi
Dönem kârı Kurumlar Vergisi Karşılığı
____________________________________________________________________
02_______________________________ 31.12.2012 ___________________________
690- DÖN.KARI VEYA ZARARI
120.000,00
691- DÖN.KARI VERGİ VE DİĞ.Y.Y.KARŞ (-)
22.000,00
691 01- Kurumlar Vergisi
692- DÖN.NET KARI VEYA ZARARI
98.000,00
Dönem net kârının belirlenmesi
____________________________________________________________________
03_____________________________ 31.12.2012 _____________________________
692- DÖN.NET KARI VEYA ZARARI 98.000,00
590- DÖNEM NET KARI
98.000,00
Dönem net kârının Bilanço’daki asli hesabına devri
____________________________________________________________________
04_____________________________ 31.12.2012 _____________________________
371- DÖN.KAR.PEŞ.ÖD.VER.VE DİĞ.YÜK (-)
22.000,00
371 01- 2012 Geçici Vergi
193- PEŞ.ÖD.VERGİ VE FON
22.000,00
193 01- 2012 Geçici Vergi
_____________________________________________________________________

I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE’NİN HESAPLANMASI
Kâr dağıtılsın/dağıtılmasın öncelikle ilk aşamada kârdan I.Tertip Yasal Yedek Akçe
ayrılır
(TTK.Md.523/1, 608/1).

Kurumun 2012 Yılı Bilanço Kârı (690 Hes)
Geçmiş Yıl Ticari Zararı (2011)
Kalan

120.000,00
15.000,00
105.000,00

I.Tertip Yas.Yedet Akçe
105.000,00 x % 5 (nispeti)

5.250,00

- *Ödenmiş Sermayenin 1/5’ini aşamaz

I. TERTİP TEMETTÜ’NÜN HESAPLANMASI
Kâr dağıtılsın/dağıtılmasın ikinci aşamada ortaklara ödenmesi yasal zorunluk olan I.Tertip
Temettü ayrılır (TTK.Md.519-2-c).

Ödenmiş Sermaye
I.Tertip Temettü ( %5 )

50.000,00
2.500,00

II. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE ile II.TERTİP TEMETTÜNÜN
HESAPLANMASI

Kârın dağıtılmasına karar verildiğinde hesaplanır.

- Kurumun 2012 Yılı Bilanço Kârı (690 Hes)
120.000,00
- Kurumlar Vergisi
- Net Dönem Kârı
- Geçmiş Yıl Ticari Zararı (2011)
- I. Tertip Yasal Yedek Akçe
- Dağıtılabilir Net Dönem Kârı
- I. Tertip Temettü
- Kalan
II. Tertip Yasal Yedek Akçe (%10)
II. Tertip Temettü

22.000,00
98.000,00
15.000,00
5.250,00
77.750,00
2.500,00
75.250,00
7.525,00
67.725,00

GENEL KURUL KARARI İLE YAPILACAK KAYITLAR
01_________________________ 2013 GENEL K.K. __________________________
570- GEÇMİŞ YIL.KARLARI
98.000,00
331- ORTAKLARA BORÇLAR
70.225,00
- I.T.Temettü 2.500,00
- II.T.Temettü 67.725,00
331 01- Ortak (A)/2 = 35.112.50
331 02- Ortak (B)/2 = 35.112.50
540- YASAL YEDEKLER
540 01- I.T.Yasal Yedek. 5.250,00
540 02- II.T.Yasal Yedek 7.525,00

12.775,00

580- GEÇMİŞ YIL ZARAR (-)

15.000,00

02____________________ KÂR DAĞITIM TARİHİ (2013) ____________________
331- ORTAKLARA BORÇLAR
70.225,00
331 01- Ortak (A)/2 = 35.112.50
331 02- Ortak (B)/2 = 35.112.50
360- ÖD.VERGİ VE FONLAR
10.533,74
360 01 Temettü Stopajları
360 01 01 Ortak (A) 35.112,50 x 0.15 = 5.266,87
360 01 02 Ortak (B) 35.112,50 x 0.15 = 5.266,87
102- BANKALAR

59.691,26

TEŞEKKÜRLER

