
 
 

KAR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ 

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 
 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında 

Çıkarılan Tebliğ, 09.08.2012 tarihli ve 28379 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. 28.7.1981 tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tabi 

olmayan anonim şirketler ile limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketleri kapsayan bu tebliğde, kar payı avansı dağıtabilmenin şartlarına, şirket genel 

kurulunca buna ilişkin alınacak kararın içeriğine, dağıtılacak tutara ve bu tutarın 

hesaplanmasına, ödemelerine, işlemlerde yönetim organının görevlerine ilişkin usul 

ve esaslar belirlenmiştir. 

 Bu uygulama ile şirket ortakları dönem sonunu beklemeden paylarına düşen karın 

belli kısmını avans olarak alabilmeleri mümkün olacaktır. 

Tebliğ uyarınca kar payı avansı, dağıtım tarihleri itibariyle ortak bulunanlara payları 

oranında, imtiyaz dikkate alınmadan ödenecektir. Ancak intifa senedi sahiplerine, 

ortak olmayan yönetim organı üyelerine ve ortaklar dışında kara katılan diğer 

kimselere kar payı avansı ödenmeyecektir. Tebliğ ile öngörülen kar payı avansı 

dağıtabilme şartlarının başında genel kurulca karar alınması ve avans dağıtılacak 

hesap döneminde hazırlanan üç, altı veya dokuz aylık ara dönem finansal tablolara 

göre şirketin kâr etmiş olması gelmektedir. İlgili hesap dönemi sonunda, yıl içinde 

dağıtılan kar payı avansını karşılayacak tutarda net dönem karı oluşmaması veya zarar 

oluşması durumunda yönetim organınca fazladan ödenen kar payı avanslarının 

ortaklardan tahsil edilerek şirkete iadesi sağlanacaktır. 

Genel kurulca kar payı avansı dağıtılması kararının verilmesi için kâr payı avansı 

dağıtılacak hesap dönemi içinde yapılacak genel kurul toplantısında toplantı ve karar 

yeter sayısına uyulması gerekir.  

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. 

Tebliğ ile benimsenen en önemli düzenleme, daha önce sadece SPK Kanunu'na tabi 

olan şirketlere tanınan kar payı avansı imkânının, ticari hayatın işleyişinde önemli bir 

rol oynayan diğer bütün sermaye şirketlerini de tanınmış olmasıdır. 

 

ÖNEMLİ GÜNLER 

 03 Ekim 

 Dünya Çocuk Günü 

 

 04 Ekim 

 Dünya Mimarlık Günü  

 Hayvanları Koruma Günü 

 

 16 Ekim 

 Dünya Gıda Günü 

 

 29 Ekim 

 Cumhuriyet Bayramı 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

BEKEMLER & GöKER HUKUK BüROSU 
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  Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu 
EPDK 

 

 

 

 “Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” 11.09.2012 tarihli ve 28408 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, elektrik 

dağıtım sistemine bağlantı yapılması, usulsüz 

elektrik enerjisi tüketimindeki uygulanacak 

yaptırımlar, elektrik enerjisi tüketimi ile güç 

ölçümlerindeki sayaç kontrollerindeki değişiklikler 

düzenlenmiştir. 

 “Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik” 18.09.2012 tarihli ve 28415 sayılı 

Resmi Gazete'de yayımlandı. Kademeli olarak 

yürürlüğe girecek olan yönetmelik ile iletim 

sisteminde oluşacak hat ve trafo arızaları, 

oluşabilecek bakımlar ile ilgili bilgilendirme, 

tedarikçi değiştirme süreçleri, üretim tüketim 

programlarının takibi gibi birçok önemli maddede 

değişikliğe gidilmiştir. 
 

 

 

 
 

 

 “Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası 

Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik” 07.09.2012 tarihli ve 

28404 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 

yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, kaldıraçlı 

alım satım işlemleri ile Borsa tarafından 

gerçekleştirilen kaldıraçlı alım satım 

işlemlerine ilişkin belirlenecek usul ve 

esaslara dair düzenlemeler getirilmiştir. 

 

 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin 

Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin 

Tebliğ (Seri: IV No: 56)’de Değişiklik 

Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV, No: 61)” 

13.09.2012 tarihli ve 28410 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Tebliğde, borsa şirketlerinin Sermaye 

Piyasası Kurulu tarafından oluşturulan 

Kurumsal Yönetim İlkelerine aykırı 

durumlarında ve bağımsız yönetim kurulu 

üyesi seçilmemesi halinde uygulanacak 

yaptırımlar belirlenmiştir. 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

EYLÜL AYINA BAKIŞ 
 
 
 

 

Sermaye Piyasası Kurulu 
SPK 

 



REKABET KURUMU’NDAN 
 
   

 Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş.’nin müşterileri ile 

akdettiği çeşitli sözleşmelerin ilgili pazarlara girişleri 

engellediği, bu suretle rekabetin kısıtlandığı iddiasına yönelik 

olarak resen başlatılan önaraştırma, Rekabet Kurulu tarafından 

karara bağlandı. Önaraştırmada elde edilen bilgi, belge ve 

yapılan tespitleri 09.08.2012 tarihli toplantısında müzakere 

eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, 4054 sayılı 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 41. maddesi 

uyarınca Biletix Bilet Dağıtım Basım ve Ticaret A.Ş. hakkında 

soruşturma açılmasına karar verdi. 

Bilindiği üzere 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesi, teşebbüsler 

arasındaki rekabeti sınırlayıcı anlaşmaları ve uyumlu 

eylemleri yasaklamaktadır. Biletix Bilet Dağıtım Basım ve 

Ticaret A.Ş. tarafından “futbol müsabaka biletlerinin satışına 

aracılık hizmetleri pazarı”nda ve “canlı müzik etkinlikleri 

satışına aracılık hizmetleri pazarı”nda bir yılı aşan münhasırlık 

içeren sözleşmeler ve benzeri uygulamalar yoluyla 4054 sayılı 

Kanun’un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti 

amacıyla Rekabet Kurulu tarafından soruşturma başlatıldı. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Rekabet Kurulu, Benetton Giyim 

Sanayi ve Ticaret A.Ş. hisselerinin 

%50'sinin Benetton Group S.p.A 

tarafından Boyner Holding 

A.Ş.’den, devralınması işlemine 

izin verdi.  
 

 Lusail International Media 

Company tarafından Çalık Holding 

A.Ş. kontrolündeki Turkuvaz Aktif 

Televizyon Prodüksiyon A.Ş.’nin 

%25 oranında hissesinin 

devralınması yolu ile Turkuvaz 

Aktif Televizyon Prodüksiyon A.Ş. 

üzerinde ortak kontrol tesis 

edilmesi işlemine Rekabet Kurulu 

tarafından izin verildi. 

 

 Halihazırda TAV Havalimanları 

Holding A.Ş., İş Girişim Sermayesi 

Yatırım Ortaklığı A.Ş. ve HSBC 

Investment Bank Holdings Plc. 

tarafından ortak girişim olarak 

yönetilen Havaalanları Yer 

Hizmetleri A.Ş.’nin %35 oranında 

hissesinin TAV Havalimanları 

Holding A.Ş. tarafından 

devralınması işlemine izin verildi. 

 

 Uluslararası kargo taşımacılık 

şirketi NT Express N.V.’nin %100 

hissesinin hisse satın alma çağrısı 

kapsamında United Parcel Service, 

Inc. tarafından devralınması 

işlemine Rekabet Kurulu tarafından 

izin verildi. 
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BİRLEŞME VE DEVRALMALAR 



 

Milletlerarası Anlaşmalar 

 01.12.2011 tarihinde Bişkek’te imzalanan ve Bakanlar Kurulu’nca 25.07.2012 tarihinde onaylanan “Hazine Müsteşarlığı 

Tarafından Temsil Edilen Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Maliye Bakanlığı Tarafından Temsil Edilen Kırgız Cumhuriyeti 

Hükümeti Arasındaki Borç Silme Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar” 11.09.2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlandı. Anlaşma ile Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası’nın Türkiye İhracat Kredi Bankası’na olan 75 milyon 

ABD doları tutarındaki kredi anlaşmalarından kaynaklanan ödenmemiş borcunun çözüme kavuşturulması amaçlanmıştır. 

 11.03.2011 tarihinde Ankara’da imzalanan ve Bakanlar Kurulu’nca 30.07.2012 tarihinde onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında UNDP-İstanbul Uluslararası Kalkınmada Özel Sektör Merkezinin 

(IICPSD) Kuruluşu ile İlgili Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar” 11.09.2012 tarihli ve 28408 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlandı. Anlaşmada, yoksulluk ile mücadele kapsamında tüm dünyadaki Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ülke ofisleri 

ve bölgeleri için kaynak vazifesi görmek için özel sektörün kalkınmadaki rolü ile ilgili İstanbul’da kurulmasına karar verilen 

tematik tesise ilişkin düzenlemeler yapılmıştır. 

 28.04.2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ve Bakanlar Kurulu’nca 13.08.2012 tarihinde onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti 

Hükümeti ile Avustralya Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar” 11.09.2012 tarihli ve 

28408 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşmada, iki ülke arasındaki hava taşımacılığını olumsuz etkileyen ve sivil 

havacılığın emniyeti konusunda halkın güvenini zedeleyen hareket ve tehditlere ilişkin emniyet ve güvenliği sağlamak amacıyla 

düzenlenen usul ve esaslar açıklanmıştır. 

Mevzuat 

 “Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 01.09.2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, uzlaşmaya konu olacak ve olmayacak alacaklarda, uzlaşma komisyonu 

oluşturulmasında ve yetkilerinde, uzlaşma başvuruları ve süreleri gibi birçok önemli maddeye ilişkin değişiklikler getirilmiştir. 

 Bakanlar Kurulu’nca 24.08.2012 tarihinde onaylanan “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu 

Başkanlığı (MASAK) ile Kosova Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal 

İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası’nın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar” 10.09.2012 tarihli ve 

28407 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Muhtıra ile karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bunlarla ilişkili suç faaliyetine 

karıştığından şüphelenilen kişilerin soruşturulması ve kovuşturulmasını kolaylaştırmak için işbirliğini geliştirmek, bilgi değişimini 

sağlamak amaçlanmıştır. 

 Bakanlar Kurulu’nca 13.08.2012 tarihinde onaylanan “Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı 

Olarak Bursa, İstanbul ve İzmir İllerinde Birer Adet Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Kurulması Hakkında Karar” 

10.09.2012 tarihli ve 28407 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile altyapı ve kentsel dönüşüm hizmetleri için 3 ilde 

müdürlük kurulacağı bildirilmiştir.  

 “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Yönetmeliği” 14.09.2012 tarihli ve 28411 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelik ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı'nın, 

denetçilerin, büronun görev, yetki ve sorumlulukları, denetlenenlerin yükümlülükleri, denetim, araştırma, inceleme amaçlı 

devamlı denetçi bulundurulmasını gerektiren şehirlerde görev merkezleri tesis edilmesi gibi önemli hususlar açıklanmıştır. 

 “Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve 

Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 21.09.2012 tarihli ve 28418 sayılı Resmi Gazete'de 

yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, kredilerin ve diğer alacakların sınıflandırılması, genel ve özel karşılıklar gibi birçok 

önemli maddedeki değişiklikler açıklanmıştır.  

 “Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 68)” 25.09.2012 tarihli ve 28422 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğ ile Anayasa 

Mahkemesi’ne bireysel başvurulardaki harçlara ilişkin ödeme şekilleri belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESMİ GAZETE 


