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         Ö z e t   B ü l t e n
         Tarih  : 21.09.2018 

         Sayı  : 2018/73 
 

 

Değerli Müşterimiz;                                                                                                                            

         

 Son günlerde mevzuatımızda meydana gelen gelişmeler, konu başlıkları 

itibariyle 

 

aşağıdadır. 

 

A. Konu Başlıkları; 

 

 -Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin T.C. Merkez Bankası Tarafından 

İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır. 

(19.09.2018 tarih ve 30540 sayılı R.G.) 

 

 -Kâr Payı Avansı Dağıtımı Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır. (01.09.2018 tarih 

ve 30522 sayılı R.G.) 

 

 Söz konusu gelişmeleri konu başlıkları altında özetle bilgilerinize sunuyoruz. 

 

B. Konu Özetleri; 

 

1. Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin T.C. Merkez Bankası Tarafından 

İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmıştır. 

(19.09.2018 tarih ve 30540 sayılı R.G.) 

 

 Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin T.C. Merkez Bankası Tarafından 

İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6 ıncı maddesinde aşağıdaki 

değişiklik ve ekleme yapılmıştır. 

 

 “Bildirimler, finansal raporlama çerçevesine uygun olarak ilgili yılın 31 Mart, 30 

Haziran ve 30 Eylül tarihlerinde sona eren ara hesap dönemleri için takip eden ikinci 

ayın sonuna kadar ve 31 Aralık tarihinde sona eren yıllık hesap dönemi için takip eden 

üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanır.” 

 

“Özel hesap dönemi uygulayan firmaların bildirimleri, finansal raporlama 

çerçevesine uygun olarak ilgili yılın üçer aylık dönemlerinde sona eren ara hesap 

dönemleri için takip eden ikinci ayın sonuna kadar, yıllık hesap dönemi için takip eden 

üçüncü ayın sonuna kadar tamamlanır.” 

 

 Buna göre; bildirimler finansal raporlama çerçevesinde, normal hesap 

dönemine(01.01.2019-31.12.2019) tabi mükelleflerde; 
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-01.01.2019 - 31.03.2019 ara hesap dönemi bildirimi 31.05.2019 tarihine kadar, 

 

-01.01.2019 - 30.06.2019 ara hesap dönemi bildirimi 31.08.2019 tarihine kadar, 

 

-01.01.2019 - 30.09.2019 ara hesap dönemi bildirimi 30.11.2019 tarihine kadar, 

 

-01.01.2019 - 31.12.2019 yıllık hesap dönemi bildirimi 31.03.2020 tarihine kadar, 

 

tamamlanır. 

 

 Önceki uygulamaya göre bildirimler birer ay uzatılmıştır. Ancak yıllık hesap 

dönemi için (örneğe göre 01.01.2019 – 31.12.2019 dönemi) uzatma yapılmamış olup, 

takip eden üçüncü ayın(mart) sonu şeklinde devam etmektedir.   

 

          Diğer taraftan 01.01.2018 – 30.09.2018 ara dönemi bildirimi 31.10.2018 tarihinde 

yerine getirilmesi gerekmekte iken, yapılan düzenleme ile bildirim 30.11.2018 tarihine 

kadar yapılabilecektir. 01.01.2018 – 31.12.2018 yıllık hesap dönemi için, değişiklik 

yapılmamıştır. Bu bildirimin 31.03.2019 tarihine kadar yapılacağı tabiidir. 

 

          Özel hesap dönemi için de aynı hususlar geçerlidir. Örneğin; 01.04.2018 – 

31.03.2019 özel hesap dönemine tabi mükellef için; 

 

         -01.04.2018 – 30.06.2018 ara özel hesap dönemi bildirimi 31.07.2018 tarihine kadar 

yapılmış olmalıdır. (Eski uygulama) 

 

        -01.04.2018 – 30.09.2018 ara özel hesap dönemi bildirimi 30.11.2018 tarihine kadar, 

 

        -01.04.2018 – 31.12.2018 ara özel hesap dönemi bildirimi 28.02.2019 tarihine kadar, 

 

        -01.04.2018 – 31.03.2019 yıllık özel hesap dönemi bildirimi 30.06.2019 tarihine kadar,  

 

tamamlanır.  

 

         Ayrıca yönetmeliğin 7/1 maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

 

“Yıllık hesap dönemine ilişkin bildirilen verilerin denetimi, bu verilerin ara dönemlerde 

bildirilen veriler ile tutarlılığının denetimi de dahil, denetçi tarafından KGK 

düzenlemelerine uygun olarak izleyen yılın beşinci ayının sonuna kadar tamamlanır.”  

 

 Eski düzenleme de 31 Mayıs tarihine kadar tamamlanır ifadesi, beşinci ayının 

sonuna şeklinde değişikliğe uğramıştır. İfade değişikliği yapılmakla birlikte, esasta bir 

değişiklik olmamıştır. 

 

2. Kâr Payı Avansı Dağıtımı Uygulamasında Değişiklik Yapılmıştır. (01.09.2018 tarih 

ve 30522 sayılı R.G.) 

 

 İlgili hesap döneminin sonunda zarar oluşması durumunda; 

 

 -Zararın mahsubunda “genel kanuni akçeler” artık kullanılmayacaktır.  
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 -Sadece “serbest yedek akçeler” oluşan zararın mahsubunda kullanılacaktır.  

 

 Yine düzenleme ile sadece serbest yedek akçelerin, oluşan dönem zararından 

mahsubu sonrasında bakiye serbest yedek akçe tutarı dağıtılan kar payı avanslarından 

indirilecektir. İşlem sonunda dönem içinde dağıtılan kar payı avansı tutarının serbest 

yedek akçe tutarını aşması halinde ise aşan kısmın yönetim organının ihtarı üzerine 

ortaklar tarafından şirkete iade edilecektir. 

 

 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 hesaplanacaktır. Değişiklik öncesi, dağıtılacak kâr payı avansı tutarının 

hesabında imtiyazlı pay sahipleri hakları dikkate alınmıyordu. 

 Yapılan değişiklikle; kâr payı avansı, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa 

dağıtım tarihleri itibarıyla ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı 

olacak şekilde ödenecektir. Değişiklik öncesi kar payı avansı, dağıtım tarihleri itibarıyla 

ortaklara payları oranında ödenebilmekteydi. 

 

 Ayrıca kâr payı avansının kimlere ödenemeyeceği hususuna açıklık getirilmiştir. 

Buna göre, kâr payı avansı kârdan imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınarak 

ödenecektir.  

 

 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 ödenemeyecektir. 

 

 Yapılan düzenlemeler sonrası “Kâr Payı Avans Tutarının Hesaplanmasına İlişkin 

Tablo” değişmiş olup Özet Bültenimize eklenmiştir. 

 

                  Saygılarımızla 

     Hasan Zeki Süzen (YMM)  –  Ekrem Kayı (YMM) 


