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                                                                                                                                                                                                 A Member of 

 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK ve BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş      

YEŞİLBAHAR SOKAK NO:59/26 GÖZTEPE/KADIKÖY/İSTANBUL 0216 3553709-3553710 

24.12.2021 

Sayı   :2021/12                          

Konu : Kar Payı Tevkifat Oranları ve Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt 

Kuruluşuna Bildirilmesi                                                                                                    

  
 

SİRKÜLER 

 

Kar payı tevkifat oranlarında yapılan değişiklikler ve hamiline yazılı pay senetlerinin 

merkezi kayıt kuruluşuna bildirilmesine ilişkin düzenlemeler Sirkülerimizin konusunu 

oluşturmaktadır.                                                                                                      

 

 

1-KAR PAYI TEVKİFAT ORANLARI 

 

22 Aralık 2021 tarihli 31697 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4936 Saylı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 

sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde düzenlenen kâr payı 

dağıtımlarına ilişkin tevkifat oranları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.  

 

 

A-193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri 

hakkındaki 12/01/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki 

Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

"6. a) Tam mükellef kurumlar tarafından; tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar 

vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan, 75 inci maddenin 

ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye 

eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz.) %10, 

 b) Tam mükellef kurumlar tarafından; dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf 

olan dar mükelleflere dağıtılan, 75 inci maddenin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı 

bentlerinde yazılı kâr paylarından (kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı sayılmaz) %10" 

 

B-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinde yer alan vergi kesintisi 

oranları hakkındaki 12/01/2009 tarihli ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 

eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

 

“9- Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı 

sayılmaz.) Gelir Vergisi Kanunu’nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) 

numaralı bentlerindeki kâr payları (Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden %10” 
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C-5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu maddesinde yer alan vergi kesintisi 

oranları hakkındaki 12/01/2009 tarihli ve 2009/14593 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 

eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (12) ve (14) numaralı bentleri aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

 

“12 – Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye'de bir iş yeri veya daimi temsilci 

aracılığıyla kâr payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara veya kurumlar 

vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan (Kârın sermayeye eklenmesi kâr dağıtımı 

sayılmaz.) ve Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1), (2) ve (3) 

numaralı bentlerinde sayılan kâr payları (5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca vergi kesintisine tabi tutulan kazançlar hariç) üzerinden % 10” 

 

 

 “14 – Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar 

düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan 

kısımdan ana merkeze aktardıkları tutar üzerinden %10” 

 

 

Karar 22 Aralık 2021 itibariyle yürürlüğe girmiştir.  

 

2- HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA 

BİLDİRİLMESİ 

 

Anonim şirketlerde hamiline yazılı pay senetlerinin “Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin 

Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ”inde yer 

alan açıklamalar çerçevesinde 31.12.2021 tarihine Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmesi 

gerekmektedir. Söz konusu tebliğ ektedir.  Bu kapsamda süresi içerisinde gerekli bildirimlerin 

yapılması veya ana sözleşmede pay senetlerine ilişkin ilgili hükümlerin değiştirilmesi 

gerekmektedir.  

 

 

 

Saygılarımla,  

  

Prof. Dr. Ziyaettin Bildirici 

                                                                                 Yeminli Mali Müşavir 


