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ÖZET 

Temettü dağıtım politikası, işletmenin elde ettiği yıllık kârlarının ne kadarının 

ortaklara dağıtılacağı ve ne kadarının işletme bünyesinde tutularak oto finansmanda 

kullanılacağını belirler. Bu çalışma, kârlarını dağıtma ya da dağıtmama yönünde 

karar alan firmaların almış oldukları bu kararın hisse senedi piyasa değeri üzerinde 

nasıl bir etkisi olduğunu ortaya koymaktadır. Bu amaçla BIST 30 Endeksi’nde işlem 

gören şirketler belirlenmiş ve bu şirketlerin temettü dağıtım politikaları ile piyasa 

değerleri arasındaki ilişki incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmada, BIST 30 Endeksi’ne 

kayıtlı firmalar üzerine regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışma da şu hipotez 

geliştirilmiştir: 

     Temettü dağıtım miktarları ile firmaların piyasa değerleri arasında ilişki vardır 

Yapılan regresyon analizi sonucunda firmaların temettü dağıtım miktarları ile 

firmaların piyasa değerleri arasında pozitif anlamlı bir ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Temettü Dağıtım Politikası, BIST 30 Endeksi, Firma Değeri. 
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Tezin İngilizce Adı 
EFFECT OF DIVIDEND POLICY ON A FIRM VALUE AND AN ANALYSIS IN 
BIST 30 INDEX 

 

SUMMARY 

Dividend distribution policy determines how much of the annual profit of the 

business has achieved and how much will be distributed to the shareholders and how 

much of it will be kept in the holding company structure and will be used in auto 

financing. This study, reveals how this decision of the companies which decide to 

distribute or not to distribute their profits can be an impact on the value of the stock 

market. For this purpose, the companies trading BIST 30 Index have been identified 

and the relationship between the dividend policy of these companies and market 

values have been studied regression analysis was applied to BIST 30 Index firms in 

Turkey. The study has developed the following hypotheses: 

  : There is a relationship between the dividend payout ratio and the company’s 

market values. 

As a result the study, it was found out that there is  a relationship between the 

market value of the firm and the amount of profit distribution  

Keywords: Dividend Distribution Policy, BIST 30 Index, Firm Value 

 



vi 
 

 
 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

Şekil-1: Kârın Oluşumu ........................................................................................... 4 

Şekil -2: İşletmelerin Temettü Dağıtım Politikası Kararlarını Etkileyen Faktörler .... 9 

Şekil-3: Temettü Dağıtımı İçin Anahtar Tarihler .................................................... 11 

Şekil-4: Firma Değerini Etkileyen Kararlar ............................................................ 14 

Şekil-5: Finansal Yöneticinin Karar Alanları .......................................................... 19 

Şekil 6: Temettü Dağıtım Politikasının Yaşam Döngüsü Analizi ............................ 27 

Şekil-7: Modigliani-Miller Hipotezi ....................................................................... 55 

Şekil-8:Gordon-Lintner Temettü Hipotezi .............................................................. 62 

Şekil-9: Gordon Modelinde Verim Oranı (r) ile Dağıtılmayan Kâr Oranı (b) 

Arasındaki İlişki ..................................................................................................... 69 

Şekil-10: Vergi Tercihi Teorisi............................................................................... 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 
 

TABLOLAR LİSTESİ 

Tablo 1: Uygulama Analizinde Kullanılan Hisse Senetlerinin Kodları ................... 86 

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler ........................................................................... 88 

Tablo 3: Temettü Dağıtım Miktarları ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki Korelasyon 

Analizi ................................................................................................................... 88 

Tablo 4: Pearson Korelasyon Katsayısı Değerlerinin Yorumu ................................ 89 

Tablo 5: Temettü Miktarı ve Piyasa Değeri Arasındaki İlişki Anova Tablosu ........ 90 

Tablo 6: Toplam Temettü Miktarı ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki Regresyon 

Katsayıları .............................................................................................................. 91 

Tablo 7: Toplam Temettü Miktarı ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki Regresyon 

Model Özeti ........................................................................................................... 92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

 
 

İÇİNDEKİLER 

Sayfa No 

ÖNSÖZ ................................................................................................................... iii 

ŞEKİLLER LİSTESİ ............................................................................................... vi 

TABLOLAR LİSTESİ ........................................................................................... vii 

GİRİŞ ....................................................................................................................... 1 

BİRİNCİ BÖLÜM.................................................................................................... 2 

TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKASI KAPSAMINDA TEMEL KAVRAMLAR ..... 2 

1.1. KÂR KAVRAMI ...................................................................................................... 2 

1.2. TEMETTÜ (KÂR PAYI) KAVRAMI ....................................................................... 6 

1.3. FİRMA DEĞERİ KAVRAMI ................................................................................. 13 

İKİNCİ BÖLÜM .................................................................................................... 20 

TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 

TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKALARI VE TEMETTÜ ÖDEME ŞEKİLLERİ ... 20 

2.1. TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER ..................... 20 

2.1.1. Kanun ve Sözleşme Hükümleri ......................................................................... 20 

2.1.2 İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Varlığı ...................................................................... 22 

2.1.3. İşletmenin Likidite Durumu .............................................................................. 23 

2.1.4. İşletmenin Borç Ödeme Gereği ve Borçlanma Yeteneği .................................... 24 

2.1.5. Kârlılık Oranı ................................................................................................... 25 

2.1.6. Yeni Yatırım Planları ........................................................................................ 25 

2.1.7. Şirketin Büyüme Hızı ....................................................................................... 26 

2.1.8. İstikrarlı Kâr Dağıtımı ...................................................................................... 27 

2.1.9. Vergi Yükü Farklılıkları ................................................................................... 28 

2.2. TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKASI TÜRLERİ ..................................................... 29 

2.2.1. Artık Temettü Dağıtım Politikası ...................................................................... 30 

2.2.2. Sabit Tutarda Temettü Dağıtım Politikası .......................................................... 30 

2.2.3. Sabit Oranda Temettü Dağıtım Politikası .......................................................... 31 

2.2.4. Her Yıl Artan Temettü Dağıtım Politikası ......................................................... 32 

2.2.5. İstikrarlı Temettü Dağıtım Politikası ................................................................. 33 

2.2.6. Uzlaşmaya Dayanan Temettü Dağıtım Politikası ............................................... 34 



ix 
 

 
 

2.2.7. Optimal Temettü Dağıtım Politikası .................................................................. 35 

2.2.8. Sabit Tutarda Temettü Dağıtım ve Eklemeler .................................................... 35 

2.3. TEMETTÜ ÖDEME ŞEKİLLERİ ........................................................................... 36 

2.3.1. Nakit Temettü Ödemesi .................................................................................... 37 

2.3.2. Hisse Senedi Olarak Temettü Ödenmesi............................................................ 38 

2.3.3. Şirketin Kendi Hisse Senetlerini Satın Alarak Temettü Ödemesi ....................... 41 

2.3.4. Hisse Senetlerinin Nominal Değerinin Azaltılması Yoluyla Hisse Senetlerinin 

Sayısının Artırılması Şeklinde Ödenen Temettü (Stock Splits) .................................... 45 

2.3.5. Diğer Temettü Ödeme Şekilleri......................................................................... 48 

2.3.5.1. Seçmeli Temettü Dağıtımı .......................................................................... 49 

2.3.5.2. Ayni Temettü (Property Dividends)............................................................ 49 

2.3.5.3. Bono Tipi Temettü (Scrip Dividends) ......................................................... 50 

2.3.5.4. Tasfiyeden Temettü ................................................................................... 50 

2.3.5.5. İntifa Senedi Temettü ................................................................................. 51 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................................................ 52 

TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKASININ FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ ... 52 

3.1. TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKASININ FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİNE 

İLİŞKİN GÖRÜŞLER ................................................................................................... 52 

3.1.1. Modigliani-Miller Yaklaşımı (Kâr Payı İlişkisizlik Yaklaşımı) .......................... 53 

3.1.2. Eldeki Kuş Teorisi ............................................................................................ 61 

3.1.3. Vergi Farklılığı Teorisi (Tax Prefence Theory) ................................................. 70 

3.1.4. Walter Formülü ................................................................................................ 72 

3.1.5. Diğer Görüşler .................................................................................................. 77 

3.1.5.1. Müşteri Etkisi ............................................................................................ 77 

3.1.5.2. Sinyalleme Hipotezi veya Bilgi İçeriği ....................................................... 79 

3.1.5.3. Artık Değer Teorisi .................................................................................... 81 

3.2. Teorik Yaklaşımların Değerlendirilmesi .................................................................. 83 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM .......................................................................................... 84 

TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKASININ FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİNE 

İLİŞKİN BIST 30 ENDEKSİ’NDE BİR UYGULAMA ......................................... 84 

4.1.ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI .................................................................. 84 

4.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KULLANILAN VERİLER ................................ 84 



x 
 

 
 

4.3. HİPOTEZLER ........................................................................................................ 86 

4.4. HİPOTEZLERİN TEST EDİLMESİ........................................................................ 87 

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ .......................................................................... 93 

KAYNAKÇA ......................................................................................................... 97 

EKLER ................................................................................................................ 107 

EK 1: Firmaların Temettü Dağıtım Miktarları....................................................... 107 

ÖZGEÇMİŞ ......................................................................................................... 115 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

GİRİŞ 

Günümüzde firma sahiplerinin temel amaçlarından birisi de, firmalarının 

piyasa değerini maksimize etmektir. Bu yüzden firmalar piyasa değerini önemli 

ölçüde etkileyen; yatırım kararları, sermaye yapısı kararları ve temettü dağıtım 

kararlarını firmanın piyasa değerini maksimize edecek şekilde ayarlamaya çalışırlar. 

Birçok yatırımcı, yatırım yaptıkları hisse senetlerinin değer artışlarının yanında yıllık 

düzenli temettü getirisi olmasını da istemektedir. Temettü dağıtım politikası, 

işletmenin elde ettiği yıllık kârlarının ne kadarının ortaklara dağıtılacağı ve ne 

kadarının işletme bünyesinde tutularak oto finansmanda kullanılacağını belirler. 

Yatırımcılar yıllık düzenli temettü getirisine önem verdiğinden dolayı yıllık düzenli 

temettü dağıtımı yapan firmaların hisse senetlerini tercih edeceklerdir. Fakat 

firmanın hem büyümesi hem de yüksek temettü ödemesini beklemek birbiriyle 

çelişen iki amaçtır. Çünkü yüksek temettü dağıtımı yapan firma, daha az oto 

finansman yapmak durumunda kalacaktır. Bu anlamda, finansman yöneticileri 

firmanın temettü dağıtım politikasını, işletmenin büyüme seyrine engel olmayacak ve 

aynı zamanda hissedarların beklentilerine uygun bir seviyede belirlemelidir. 

Bu çalışma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde; kâr, kâr payı 

(temettü) ve piyasa değeri ile ilgili kavramsal açıklamalara yer verilmiştir. İkinci 

bölümde; temettü dağıtım politikalarını etkileyen faktörler, temettü dağıtım 

politikaları ve temettü ödeme şekilleri incelenmiştir. Üçüncü bölümde; temettü 

dağıtım politikasının firma değeri üzerine etkisine ilişkin görüşler ele alınmıştır.  

Dördüncü ve son bölümde ise, BIST 30 Endeksi’nde işlem gören firmaların 

dağıttıkları temettüler ve firmaların piyasa değeri arasındaki ilişki araştırılmıştır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKASI KAPSAMINDA TEMEL KAVRAMLAR 

1.1. KÂR KAVRAMI 

Kâr ekonomik hedefler silsilesinin ilk basamağını oluşturur. Kâr işletme 

sahiplerini, yöneticileri ve diğer çalışanları harekete geçiren en önemli etkendir. 

Çünkü işletme, daha fazla kâr elde ettiği sürece; işletme sahibi, sermayesini; diğer 

gruplar ise, gelirlerini artıracaklardır (Akkuş, 2010: 23). 

Dar anlamıyla kârı, bir işten elde edilen kazanç olarak tanımlamak mümkündür 

(Yılmaz, 1996: 443). İşletmenin öz kaynaklarında kendiliğinden meydana gelen artış 

ya da malvarlığındaki muhtemel eksilmeyi önlemek için kazanç kâr olarak 

tanımlanırken, bunlar teknik-hukukî anlamda kâr olarak nitelendirilemez (İlbasmış, 

2008: 5). Kâr bir işletmenin başarı ve başarısızlık ölçütü olarak değerlendirilir. 

İşletmeler, gereksinim duydukları gelişmeyi sağlayabilmek, kendi varlıklarını 

sürdürebilmek, ihtiyaç duydukları teknolojik gelişmeyi temin edebilmek, gerekli 

teknolojik yenilikleri işletmelerinde uygulayabilmek ve mali yapılarını 

sağlamlaştırabilmek maksadıyla kâr elde etmek mecburiyetindedirler. Kâr, işletme 

için ne kadar önemli bir unsursa, hissedarlar, toplum ve devlet için de o kadar 

önemlidir (Usta, 2002: 43). 

Günümüzde ise en yaygın anlamıyla kâr, bir dönem içinde gerçekleştirilen 

faaliyetler, diğer olaylar ve koşullardan işletme sahipliğiyle alakalı olmayan 

kaynaklardan dolayı bir işletmenin öz sermayesinde (net aktiflerdeki) meydana gelen 

artıştır, şeklinde tanımlanabilir. Bu tanımla kâr, belirli bir dönem içinde işletme 

sahipleri tarafından işletmeye eklenen ve işletmeden çekilen değerler dışındaki tüm 

değişiklikleri kapsamaktadır. Fakat aktif ve borçlarda meydana gelen her 

değişiklikler işletmenin öz sermayesinde değişikliğe neden olmayabilir. Kârdan 

bahsedebilmek için söz konusu aktif ve borçlardaki değişikliğin işletmenin öz 

sermayesinde bir artış oluşturması gereklidir (Akdoğan ve Aydın, 1987: 415). 

Kâr, belli bir dönemde, ekonomik çabaları nedeniyle bir işletmenin mal 

varlığında meydana gelen fazlalık olarak da tanımlanabilir. Burada “belli bir dönem” 
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genellikle bir yıl olarak ele alınır. Bu yüzden kâr, bir işletmenin bir faaliyet 

dönemindeki (bir yıl) gelir ve giderleri arasındaki pozitif fark olarak da ele alınabilir 

(Usta, 2002: 43).  

Kâr elde etmek işletmelerin temel amaçlarından biridir. İşletmelerin yaşamını 

sürdürebilmesi de kâr elde etmelerine bağlıdır. Faaliyet dönemini kârla kapatmak 

yeterli değildir. Elde edilen kârın ortaklara dağıtılıp dağıtılmayacağı, temettü 

dağıtılacaksa ne kadarının dağıtılacağı ve ne şekilde dağıtılacağı işletme yönetiminin 

karar vermesi gereken konulardır (Ertaş ve Karaca, 2010: 58). 

Kârı, belli bir hesap dönemi sonunda elde edilen satış hasılatı ile bu hasılata 

ilişkin maliyet ve giderler arasındaki pozitif fark olarak tanımlamak mümkün olduğu 

gibi, işletmenin ilgili hesap dönemi sonundaki öz sermayesinin aynı hesap dönemi 

başındaki öz sermaye ile karşılaştırılması sonucu tespit edilen pozitif fark olarak da 

tanımlamak mümkündür (Bülbül, 2003: 1).  

Başka bir tanıma göre ise kâr, bir işletmenin dönem sonunda elde ettiği kazanç 

toplamıdır. Yani bir işletmenin belli bir sürede elde ettiği gelirler ile giderler 

arasındaki olumlu farktır. Tersi meydana geldiğinde ortaya zarar çıkmaktadır 

(Sabuncuoğlu ve Tokol, 1997: 18-19). 

Bu tanımlardan yola çıkarak kârın oluşumunu Şekil-1’deki gibi göstermek 

mümkündür:  
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                  (+)                   (-) 

                 Gelir       >    Gider                     Kâr 

 

 

                   (+)                  (-) 

Gelir       <     Gider                     Zarar 

 

                      (+)                (-) 

        Gelir       =    Gider                 Başa Baş Noktası 

 

Şekil-1: Kârın Oluşumu 

Şüphesiz ki işletmeler varlıklarını devam ettirebilmek ve sahiplerine kazanç 

sağlamak için her dönem sonunda kâr elde etmeyi hedeflerler. Bunu gerçekleştirmek 

için ise işletme maliyetlerini minimum düzeye, satış fiyatını ise maksimum seviyeye 

çıkarmak ister. İşletme bu amacını sağlayabilmek için ise bir takım yollar araştırır, 

mesela en uygun yatırım alanlarına ve üretim konularına yönelir (Sabuncuoğlu ve 

Tokol, 1997: 18-19). 

İşletmelerin bir senelik faaliyetleri sonucunda performanslarını ortaya koyan en 

önemli belirti o işletmenin elde ettiği kârdır. Kâr, pazardaki ekonomik durumlardan 

etkilenebileceği gibi işletme politikalarından da etkilenmektedir (Bülbül, 2003: 1). 
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Büyük küçük tüm işletmeler, hayatlarını devam ettirebilmek için, işler iyi 

gittiği zamanlarda, kötü dönemlerinin zararlarını karşılayabilmek için kâr elde 

etmelidirler. Yani, işletmeler kendilerini bekleyen gelecekteki risklerle başa 

çıkabilmek amacıyla, iyi dönemlerinde elde ettiği belirli miktarlardaki kârı 

harcamayıp yedek akçe olarak işletme bünyesinde tutmalıdırlar. Böylece geleceğin 

belirsizliğinden kendilerini korumuş olacaklardır (Şimşek, 2005: 153). 

Kâr amacı büyük ve küçük işletmelere göre farklılık göstermektedir. Mesela, 

bir bakkal dükkânı, bir terzi gibi esnaf grubu için kâr amacı, geçim sağlayıcı mecburi 

bir gelir kaynağıdır. Fakat büyük işletmelerde yatırımcılar işletmenin kendisine değil, 

elde ettiği kârla ilgilenirler. Bu düşünce ile de en verimli ve kolay getiri sağlayan 

alanlara yatırım yaparlar. 

Kâr yalnızca işletmenin varlığını sürdürmesi, büyüyüp gelişmesi için zorunlu 

bir araç değil aynı zamanda muhasebe açısından da yıllık faaliyetlerin ölçülmesi ve 

kontrol edilmesi bakımından etkili bir araçtır. Sadece şirketler için değil devlet 

açısından da kâr vergi almada kullanılan bir kaynaktır. Ayrıca bazı işletmeler elde 

ettiği kârın bir kısmını çalışanlarına dağıtarak onları motive etmektedir. Bu özelliği 

ile de kâr prim verme unsuru olarak da görülebilir (Sabuncuoğlu ve Tokol, 1997: 18-

19). Kısaca kâr hem işletmeler, hem toplum ve hem de devlet açısından hayati bir 

önem taşımaktadır. 

Kâr bir işletmenin faaliyet dönemi başarısı olarak değerlendirilirken, aynı 

zamanda aşağıdaki işlemleri de yerine getirmektedir (Nazik ve Okur, 2004: 45): 

 İşletmenin farklı dönemlerine ait faaliyet sonuçlarını ölçme ve değerlendirme 

aracıdır. 

 Bir denetim aracıdır. 

 İşletmenin hayatını ve devamlılığını sürdürmesi için bir araçtır. 

 Daha etkin ve verimli çalışmak, var olanı iyileştirmek için çalışanları 

güdülendirme ve isteklendirme aracıdır. 

 İşletmenin bazı eylemleri yerine getirilmesine olanak sağlayan araçtır. 

 İşletmenin tüketicileri için bir güven olarak nitelendirilir. 
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 Kârın saptanmasında iki tür yaklaşım kullanılmaktadır. Bunlar; bilanço (öz 

sermaye) yaklaşımı ve gelir (eşleştirme) yaklaşımıdır. Bilanço yaklaşımına göre kâr; 

işletmeden çekilen ve konan değerler hariç olmak üzere, belirli bir dönemde, 

işletmenin dönem sonu öz sermayesi ile dönem başı arasındaki pozitif farktır. 

Bilanço yaklaşımının hedefi, öz sermayenin sürekliliğini korumaktır. Gelir 

yaklaşımına göre kâr ise, mübadele işlemleri ile gerçekliğe kavuşturulmuş net 

akımları açıklamakta olup, belirli bir dönemde elde edilen hasılatla, yapılan 

giderlerin eşleştirilmesi suretiyle belirlenmektedir. Yani dönem kârı, belirli bir 

dönemde sağlanan hasılatla (brüt gelirle) gerçekleştirilen gider arasındaki pozitif 

farktır (Akdoğan ve Aydın, 1987: 415-418). 

İşletmenin esas faaliyetlerinin dışında bazı gelir ve giderlerinin de esas 

alınmasıyla vergiden önceki kâr bulunur. Vergiden önceki kârdan ödenecek 

vergilerin düşülmesiyle de vergiden sonraki kâra ulaşılır. Vergiden sonraki kâra net 

kâr da denir. Vergiden sonraki kâr diğer bir adıyla net kâr, ortaklara dağıtılabilir 

toplam kâr tutarını göstermektedir. Yani kâr, vergiden sonraki ya da net kâr 

anlamında kullanılır (Usta, 2002: 43). 

1.2. TEMETTÜ (KÂR PAYI) KAVRAMI 

Temettü genel itibariyle, geçmişte de bugün de, firmanın hissedarlar arasında 

kazancının dağıtılması olarak tanımlanmaktadır (Frankfurter and Wood, 2003: 3). 

İşletmelerin dönem sonu kârı olarak elde ettiği kârın bir kısmını hisse sahipleri ya da 

ortaklarına dağıtmasına “temettü” ya da “kâr payı dağıtımı” adı verilmektedir 

(Özdemir, 1999: 417). Başka bir deyişle temettü; ortakların işletmeye yapmış 

oldukları yatırıma karşılık dönem sonlarında net kârdan ödenen artık değerdir. 

Ortaklar bir işletmeye yatırım yaparken iki çeşit kazancı bekler: 1) Sermaye kazancı, 

2) Temettü. Sermaye kazancı; hisse senetlerinin değer kazanmasıyla elde edilen satış 

ve alış fiyatları arasındaki pozitif farktır. Temettü ise dönem sonunda net kârdan 

ödenen bir paydır (Okka, 2009b: 531). Temettü ödemesi, hesap döneminin net 

karından vergi, geçmiş yılların zararları ve benzerleri düşülmek kaydıyla bulunan, 

dağıtılabilir net kârdan yapılır (Adaoğlu, 2009: 5). 
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İşletmeler, hisse senetlerinin piyasa değerini artırmak ya da koruyabilmek 

maksadıyla ortakların beklentileri doğrultusunda, belli bir miktarda temettüyü (kâr 

payını) dağıtmak zorundadırlar. Bu dağıtım ya nakit ya da yeni hisse senedi ihraç 

edip, eski hisse senedi sahiplerine bedelsiz hisse verilmesi şeklinde olabilmektedir 

(Özdemir, 1999: 417-418). Temettü politikası, hissedarlara nakit akışı kaynağını 

temsil eder ve firmanın mevcut ve gelecekteki performansı hakkında bilgi sağlar 

(Gitman, 1992: 561). Temettü sadece elde edilen kazançlardan ve ortaklara 

dağıtılmayıp alıkonan kârlardan dağıtılabilir; sermaye hisseleri ya da nominal 

değerin üzerindeki değer birikimlerinden temettü dağıtımı mümkün değildir (Berk, 

2000: 316).  

Amacı işletme değerini maksimize etmek olan finans yöneticisi, bunu yaparken 

finansmanın üç temel politikası olan yatırım, finanslama ve temettü politikalarını göz 

önünde bulundurmalıdır. Bu üç temel politikadan biri olan temettü politikası, 

firmanın kazançlarının dağıtılması ya da dağıtılmayıp firmada tekrar yatırıma 

dönüştürülmesi konusundaki kararları içermektedir (Konak vd., 2013: 92). Temettü 

dağıtım politikasının tanımı ise, elde edilen net kârın, hissedarlar ve dağıtılmamış 

kârlar (yedek akçeler) arasındaki dağılımı belirler (Akgüç, 1998: 777). Başka bir 

deyişle temettü dağıtım politikası işletmenin elde ettiği yıllık kârlarının ne kadarının 

ortaklara dağıtılacağı ve ne kadarının işletme bünyesinde tutularak oto finansmanda 

kullanılacağını belirler (Okka, 2009b: 531). 

Temettü dağıtım politikası, firmalarda, elde edilen net karın ne kadarının 

ortaklara nakit temettü olarak dağıtılacağı, ne kadarının işletmede alıkonulacağı 

hususundaki kararı içerir. Firmada sermaye yapısı belirlendikten sonra ihtiyaç 

duyulacak fonların öz kaynaklarla karşılanacak kısmının başlıca kaynağını 

dağıtılmayan karlar oluşturur. Dolayısıyla temettü dağıtımı politikası aynı zamanda 

firmanın finansman politikasının ayrılmaz bir parçasını oluşturur (Saban ve Köse, 

2002: 145). İşletmelerde yöneticiler daha uzun vadeli düşünürken, yatırımcılar daha 

kısa vadeli düşünmektedir. Bu nedenle işletmeler kârı işletmede alıkoyup 

yatırımların finansmanında kullanma eğiliminde olabilirken, hissedarlar ise 

yatırımlarının karşılığını düzenli temettü ödemeleri ile almayı beklerler. Bu durumda 
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işletme yöneticileri, işletme çıkarları ile hissedarların beklentileri ve refahı arasında 

bir denge kurmak zorundadır (Çelik, 2013: 115). Hissedar refahı ya da değeri, bir 

işletmedeki hissedarların yatırımları sonucunda hisse senedi performansı ve temettü 

ödemelerindeki artış sonucu elde ettiği faydadır (Hawes, 2002: 1). 

İşletmeler, hisse senetlerinin piyasa değerlerini arttırmaları ya da en azından 

koruyabilmeleri için hissedarların beklentileri doğrultusunda, belli bir miktar temettü 

dağıtmak zorunda kalmaktadırlar (Demir, 2001: 56). Temettü politikaları, 

hissedarlara bilgi içeriği yani sinyal sağlar. Temettü ödemelerindeki bir artış 

genellikle pozitif bir sinyal olarak yorumlanırken, tersi durumunda yani temettü 

ödemelerindeki azalma ya da ödeme yapmama, negatif bir sinyal olarak algılanır. 

Hissedarlar genellikle temettü ödemelerinin sabit ve istikrarlı olmasını tercih ederler 

(Block ve Hirt, 2000: 542). 

İşletmelerin kuruluş amaçlarından birisi de kâr elde etmek ve bu elde edilen 

kârı ortaklarına dağıtmaktır. Diğer yandan, hisse senetlerinin fiyatının da yükselmesi 

açısından temettü dağıtım politikası işletme için önem taşımaktadır. İşletmelerin hem 

temettü dağıtmaları hem de büyümeleri birlikte istenirse, o zaman bu iki amaç 

birbirleriyle çatışır. Çünkü yüksek temettü dağıtımı, daha az oto finansman yani 

işletme bünyesinde daha az kâr bırakmak demektir. Bu yüzden finans yöneticileri bu 

iki amaç arasındaki dengeyi iyi kurmak ve ortakların refahını düşünerek hareket 

etmek zorundadır (Ceylan, 2003: 231). Örneğin, hissedarlar yüksek miktarda temettü 

dağıtılmasını, kârın işletmede bırakılmasına kıyasla daha güvenli buluyorlarsa, kâr 

paylarının dağıtılmaması veya düşük miktarda dağıtılmasına olumsuz 

karşılayabilirler ve bu durum, hisse senetlerinin piyasa fiyatlarının da düşmesine 

neden olabilir. İşletme bunu engellemek için yüksek miktarda temettü dağıtımına 

gitmesi, işletme bünyesinde daha az kâr tutmasına bu da işletmenin büyüme hızının 

yavaşlamasına yol açabilir. Diğer yandan tersi durumunda ise, yani ortaklar 

ödeyecekleri gelir vergisi ve sermaye artırımının gerektireceği giderler nedeniyle, 

kârın dağıtılmayarak işletme bünyesinde bırakılmasını isteyebilirler. Bu durumda, 

yüksek oranlı temettü dağıtımı yapılırsa, hisse senedi fiyatları düşebilir. Bu da firma 

değerini olumsuz yönde etkileyebilir (Bolak, 1998: 255). Özetle, finansman 
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yöneticisinin temel amacı, firmanın net şimdiki değerini kendi hissedarları için 

maksimum kılmak olup, firmanın temettü dağıtım politikası da bu belirtilen amaca 

yönelik olmalıdır. Aksi takdirde, eğer finansal yönetici hem ortakların refahını 

düşünmez hem de temettü politikalarını firma değerini maksimum yapacak şekilde 

ayarlamazsa; firma değeri olumsuz yönde etkilenecek ve düşüşe geçecektir (Aksoy 

ve Yalçıner, 2005: 62). Şekil-2’de firmaların temettü dağıtım politikası kararlarını 

etkileyen faktörler gösterilmiştir:  

Şekil -2: İşletmelerin Temettü Dağıtım Politikası Kararlarını Etkileyen 

Faktörler 

Kaynak: Yükçü, 1999: 1006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yatırım kararları 

Borç/ Öz sermaye Oranı 

 
Seçenekler 

Yüksek Oranlı Kâr Payı 

Dağıtımı 

Düşük Oranlı Kâr Payı 

Dağıtımı 

Düşük Oranda 

Dağıtılmayan Kâr 

Yüksek Oranda 

Dağıtılmayan Kâr 

Yüksek Oranda Dış Finansal 

Kaynak Gereksinimi 

Düşük Oranda Dış Finansal 

Kaynak Gereksinimi 
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Şekil 2’ye göre bir firmanın temettü politikası kararı, o firmanın finansal 

karışımı üzerinde de etkisi olan bir karardır. Eğer bir işletme ortaklarına temettü 

ödemesini arttırırsa bu durumda işletme bünyesinde daha az fon bırakacaktır. Tersi 

durumunda ise işletme bünyesinde kullanmak üzere daha fazla fon bırakacaktır. 

Burada işletme yöneticisine düşen görev ortakların refahını maksimize edecek en 

doğru kararı vermektir (Keown vd., 2004: 633). 

Finansal analiz ve planlamada kâr payları ile ilgili kullanılan oran kâr payı 

(temettü) dağıtım rasyosu olarak tanımlanır. Bu oran, işletmenin ödediği temettünün 

net kâra bölünmesi ile bulunmaktadır (Omağ, 2007: 7). 

                          
                            

        
 

Temettü ödeme oranı (temettü/net kâr), bir firmanın yaşam döngüsünde nerede 

olduğu hakkında yatırımcılara sinyal verir. Firmanın ilk aşamasında, temettü 

ödemeleri az ya da ortaklara herhangi bir ödeme yapılmazken, daha sonraki 

aşamalarda temettü ödemeleri önemli ölçüde istikrarlı bir şekilde artış gösterir 

(Block ve Hirt, 2000: 542). 

Kâr payı ödeme oranın (dağıtılan kâr/net kâr), kârlı yatırım fırsatlarının az, 

ekonominin durgun ve yabancı kaynak bulma imkânın yüksek olduğu dönemlerde 

yüksek; yatırım fırsatlarının canlı, yabancı kaynak bulma olanağının sınırlı ya da az 

olduğu dönemlerde ise düşük olduğu gözlenmektedir (Akgüç, 1998: 779). Bir 

firmanın temettü ödeme oranı iki temel amacı sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır. 

Bunlardan birincisi, hissedar servetlerini maksimize etmek, ikincisi ise finansal 

büyümeyi sağlayacak yeterli fon bulundurmaktır (Khan ve Jain, 2004: 25-1). 

Kâr paylarının analizinde kullanılan ikinci bir oran ise kâr payı (temettü) 

getirisidir. Bu oranda, temettü ödemesinin hisse senedi fiyatına bölünmesi ile 

bulunmaktadır (Gökçe, 2004: 83). 
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İşletmenin ortaklarına temettü ödemesi yapabilmesi için bazı aşamaları 

değerlendirmesi gerekmektedir. İlk olarak finansal yönetici temettü ödeme oranını 

(temettü/net kâr) belirler. Örneğin işletme 3 lira temettü ödemeye karar vermiş net 

kârı da 6 lira ise temettü ödeme oranı (3/6) %50 olacaktır. Yine finansal yönetici bu 

temettünün istikrarlı olmasını sağlamaya çalışmalıdır. Sonra finansal yönetici 

işletmede bırakılacak veya temettü olarak ödenecek fonlar arasında bir denge 

kurmalı ve yatırım için gerekli fonları sağlamalıdır. Finansal yönetici ortakların 

refahını maksimize edecek yani işletmenin hisse senetlerinin pazar değerini artıracak 

temettü ödeme politikasını belirledikten sonra teklifi genel kurula sunmalıdır. İlgili 

yılda nasıl bir temettü ödeneceği, temettü ödeme miktarı ve şekli genel kurulda 

ortaklarca karara bağlanır. Genel kurul teklifi kabul ettikten sonra temettü dağıtımı 

yasal bir nitelik kazanır. İşletme temettü ödeyeceğini ilan ettikten sonra, kayıt tarihi 

ve temettü ödeme tarihlerini de basında ilan etmek zorundadır (Okka, 2009: 533-

534). Temettü dağıtımı için önemli olan bu aşamalara örnek Şekil-3’te verilmiştir: 

14 Ağustos     25 Ağustos     26 Ağustos      1 Eylül          15 Eylül 

Açıklama        Kuponlu           Kuponsuz        Kayıt              Ödeme 

Tarihi                Tarih                Tarih               Tarihi               Tarihi 

Şekil-3: Temettü Dağıtımı İçin Anahtar Tarihler 

Kaynak: Brealey vd., 1997: 439. 

Açıklama tarihi: Yönetim kurulunun, temettü ödemesi yapacağını ilan ettiği tarihtir 

(Ross vd., 1998: 504). Şekil-3’te işletmenin açıklama tarihi 14 Ağustos’tur. 

Kayıt tarihi: Firmanın yönetimi tarafından belirlenen ilan tarihinde, gelecek bir 

zaman diliminde temettü almayı kabul eden tüm yatırımcıların hissedar olarak kayıt 

olduğu tarihtir. Burada hisse sahipleri genellikle, kayıt sahipleri olarak adlandırılır 

(Gitman, 2003: 560). Şekil-3’te işletmenin kayıt tarihi 1 Eylül olarak belirlenmiştir. 

Ödeme tarihi: İşletme bu tarihte, temettü ilanını verdiği tarihteki ödemeyi 

gerçekleştirir (Horne ve Wachowicz, 2001: 512). İşletme yönetimi ortaklarına 
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yapması gereken ödemeyi yapar. Şekil-3’te işletme hissedarlarına ödemeyi 15 

Eylül’de yapacağını bildirmiştir. 

İşletme yöneticileri, temettü dağıtım politikasının; hem işletmenin geleceği 

için, hem ortaklar için önemli olduğunun bilincindedirler. Temettü dağıtım 

politikasını önemli kılan nedenler aşağıdaki gibidir (Berk, 2000: 316-317): 

 Temettü dağıtımı yatırımcı davranışlarını etkiler. Mesela ortaklar temettü 

dağıtılmaması veya düşük miktarda temettü dağıtılmasına olumsuz bir tepki 

gösterirlerse, bu durumda bazı problemler ortaya çıkabilir. Yine temettü 

politikasında işletme yöneticiler hissedarlarının refahının maksimum 

kılınmasına önem göstermeleri gerekir. Eğer işletme yöneticisi bu kurallara 

uymazsa, hissedarlar ellerindeki hisse senetlerini satarlar. Bu da firmanın 

piyasa değerini olumsuz etkileyerek piyasa değerinin düşmesine sebep 

olacaktır. 

 Temettü, işletmenin finanslama programını ve sermaye bütçesini etkiler. Kâr 

dağıtılmayıp işletme bünyesinde alıkonarak, yatırımların finansmanında yeni 

bir kaynak olarak kullanılabilir. 

 Temettü ödemeleri işletme bünyesinde bırakılan kârlardan yapıldığında 

ortakların işletmedeki varlıkları azaltılmakta ve borç/öz sermaye oranı 

artmaktadır. Bu da ileriki yıllarda sağlanacak kâr paylarının azalmasına yol 

açacaktır. 

 Temettü dağıtımı, işletmenin nakit akımını da yakından etkiler. Nakit durumu 

yetersiz, az olan işletmeler temettü ödemelerini kısıtlar. İşletme bünyesinde 

bırakılan yani dağıtılmayan kâr payları ile dönen varlıklar finanse edilebilir. 

Sonuç olarak temettü dağıtımı, işletmenin büyüme hızını, işletmenin değerini, 

hissedarların servetlerini etkileyen kritik bir özellik taşımaktadır. Bu yüzden, net 

kârın hangi oranlarda hangi ölçüler çerçevesinde dağıtılarak, temettü ve dağıtılmamış 

kârlar arasında bölüneceği, işletme yönetiminin alacağı en önemli kararlardan biridir 

(Akgüç, 1998: 778). 
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1.3. FİRMA DEĞERİ KAVRAMI 

Günümüz işletmeler sayısız amaca sahiptirler. İşletmelerin bu amaçlarından 

bazıları birbirleri ile çelişirken bazıları da birbirlerini destekler niteliktedir. Finans 

literatüründe bir işletmenin temel amacı, hisse senetlerinin piyasa değerini 

maksimize etmektir. En basit anlamıyla piyasa değeri, finans yöneticisinin 

hissedarların zenginliğini mümkün olduğunca artırması anlamına gelir (Pike ve 

Neale, 1999: 11). Finans yöneticisi bu amacı, finansman, yatırım ve temettü dağıtım 

kararları ile birlikte gerçekleştirebilir (Damodaran, 1999: 5). 

Firma değeri, pazarda örneğin Borsa İstanbul’da veya tezgâh üstü piyasalarda 

hisse senetlerinin alınıp satıldığı fiyatı ifade eder (Okka, 2009a: 20). Bir firmanın 

değeri,  firmanın hisse senetlerinin piyasa değeri ile toplam hisse senedi sayısının 

çarpımı sonucu bulunan değerdir. Eğer bunu formülle gösterecek olursak: (Korkmaz 

ve Karaca, 2013: 169). 

İşletmenin Piyasa Değeri= Hisse Senetlerinin Piyasa Değeri× Hisse Senedi Sayısı 

İşletmelerin ve ortakların temel finansal amacı yatırımlarının cari değerini en 

yüksek düzeye çıkarmaktır. İyi bir finansal yönetici işletmenin kârını artırmayı 

amaçlamak yerine hisse senetlerinin değerini ve ortaklarının zenginliğini yani 

firmanın piyasa değerini artıran kararlar alır. İşletme kârını maksimum yapan 

değildir çünkü kârın en yüksek düzeye çıkarılması iyi tanımlanmış bir şirket amacı 

değildir. Bunun üç nedeni vardır (Brealey vd., 1997: 12): 

 “Kârı en yüksek düzeye çıkarma”, hangi yılın kârı sorusunu yanıtsız bırakır. 

 Bir işletme gelecekteki kâr artışını, bu yıl kâr payı dağıtmayıp serbest kalan 

fonları yatırmak yoluyla sağlayabilir. İşletme ek yatırım üzerinden çok düşük 

bir getiri oranı elde ediyorsa, bu da yatırımcıların çıkarına en uygunu değildir. 

 Farklı muhasebe müdürleri kârları farklı şekillerde hesaplayabilir. 

Bir firmanın piyasa değeri üç tip finansal karardan önemli bir şekilde etkilenir. 

Bunlar (Okka, 2009a: 474) ; 

 Firmanın yatırım kararları  
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 Sermaye yapısı kararları 

 Temettü dağıtım kararlarıdır. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Şekil-4 Firma Değerini Etkileyen Kararlar 

Kaynak: Bakır, 1976: 14  

Bir firmanın toplam değeri ise aşağıdaki fonksiyon ile gösterilebilir: 

V: Şirketin değeri, 

I: Yatırım kararları, 

F: Finansal kararlar, 

D: Kâr payı dağıtım kararları  

Maksimum firma değeri Max V= (I, F, D) şeklinde ifade edilebilir. Görüldüğü 

gibi bir işletmenin değeri, yatırım, sermaye yapısı ve temettü dağıtım kararlarının bir 

fonksiyonu olmaktadır (Akgüç, 1998: 3). Firmanın değerini etkileyen bu kararlar 

aşağıda açıklanmıştır: 

Yatırım kararları; yatırımlar genel olarak gelecekte elde edilmesi beklenen bir 

değeri elde etmek için bugün elde edilen bir değerden fedakârlık etmek şeklinde 

Yatırım kararları Sermaye yapısı 

kararları 

Temettü dağıtım 

kararları 

İş Riski 

Finansal Risk 

Piyasa Değeri 
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tanımlanmaktadır. Yatırımın en basit tanımı ise, daha çok para kazanmak için belli 

bir miktarda parayı bir işe bağlamaktır (Karan, 2011: 3). 

Yatırım kararları aşağıda iki durumun tespit edilmesini gerektirmektedir 

(Sayılgan, 2006: 11): 

1. Kullanılan ya da kullanılacak kaynakların maliyeti nedir? Firmanın 

yatırımlarında kullandığı her kaynağın bir maliyeti bulunmaktadır. 

Kaynakların maliyeti firmaların kendilerine has şartlara ve piyasa koşullarına 

göre, firmadan firmaya ve ekonominin içinde bulunduğu şartlara göre 

değişiklik göstermektedir. Kullanılan kaynakların maliyetini (sermaye 

maliyetini) mümkün olduğu kadar aşağıya çekmek, hissedarların refahını 

artırma amacına hizmet edecektir. 

2. Kaynakların kullanıldığı yatırımın getirisi nedir? Yatırımların getirisi, 

yatırımda kullanılan kaynakların maliyetinden büyük olmalıdır. Kaynakların 

maliyetinin yatırımın getirisinden büyük olması demek ise, kaynakların doğru 

kullanılmadığı anlamına gelir. Kaynakların doğru, rasyonel kullanılmaması 

hissedarların refahının arttırılmasına hizmet etmez. 

Sermaye piyasasında işlem gören ve çeşitli özelliklere sahip yatırım araçlarını 

elde tutabilme imkânı karşısında, yatırım ile ilgilenen yatırımcıları verilmesi zor 

kararlar beklemektedir. Yatırımcının farklı zamanlardaki farklı gereksinimleri ve 

geleceğin belirsizliği, karar vermeyi zorlaştıracaktır (Kutukız, 1997: 29). Gelecek 

dönemlerde beklenen gelirin kesin olarak bilinememesi risk faktörünü ortaya çıkarır. 

Risk faktörünün büyüklüğü ve verim unsuru firmanın değerini etkiler. Yatırım 

kararlarının doğru olabilmesi, yani belirli bir risk düzeyinde maksimum kazancı 

sağlaması, firmanın piyasa değerini pozitif bir şekilde etkiler. Tersi bir durumda ise 

firmanın değeri bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenecektir. Özetle, yatırım 

kararları firmanın piyasa değerini, varlıklarının seviyesini ve iş riskini yani 

işletmenin yatırımlardan beklediği verimi elde edememesi durumu yakından 

etkileyecektir (Bakır, 1976: 12). 
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Çoğu işletme iş dünyasında tutunabilmek için uzun ve kısa vadeli borçlarla 

elde ettiği kazancı bir arada kullanarak bir sermaye kombinasyonu oluşturur. Bu 

kombinasyon işletmenin sermaye yapısı olarak bilinir (Pizzy, 1998: 101). Bir 

işletmenin sermaye yapısını borç/öz sermaye oranı oluşturur. Sermaye yapısı kararı 

finansman kararı olarak da bilinir. Kazancın tutulması ve yeni hisse senedi 

çıkarılması arasında tercih yapılır. Yani borç ile kazancın tutulması karşılaştırılır. 

Yatırım kararları işletme bilançosunun aktif tarafını oluştururken, sermaye yapısı 

kararları bilançonun pasif tarafıyla alakalı olup, gerekli fonların sağlanacağı kaynağı 

belirlemeye yönelik kararlardır (Kutukız, 1997: 32). 

Bir işletmenin menkul kıymet bileşimi sermaye yapısı olarak bilinir. İşletme, 

ihraç edebileceği düzinelerce farklı menkul kıymetle sayısız bileşim oluşturabilir, 

fakat burada önemli olan firmanın toplam piyasa değerini en yüksek düzeye çıkaran 

bileşimi bulmaya çalışmaktır (Brealey vd., 1997: 404). 

Finansman (sermaye yapısı) kararları şu iki soruya verilecek cevaplara göre 

belirlenir (Sayılgan, 2006: 10-11): 

1. Kaynak bileşimi nasıl olacaktır? Kullanılacak kaynakların içinde borçların ve 

öz kaynakların oranı ne şekilde olacaktır? Bu soruların cevapları firmanın 

uyguladığı finansman politikasına göre değişiklik gösterir. Mesela toplam 

borçlarının; toplam öz kaynakları oranına göre, firmanın borç ağırlıklı bir 

finansman politikası mı, yoksa öz kaynak ağırlıklı bir finansman politikası mı 

tercih ettiği anlaşılır. Eğer firmanın borç/öz kaynak oranı 1’den büyük ise, 

borç ağırlıklı bir finansman politikası tercih ettiği anlaşılır. 

2. Finansman biçimi nasıl olacak? Belirlenen finansman politikasının hayata 

geçirilmesinde hangi araçlar kullanılacaktır? Mesela borç ağırlıklı bir 

finansman politikasını tercih etmişse, kısa vadeli mi uzun vadeli mi 

borçlanılacağı; kısa vadeli borçlanılacaksa, bono ihracı mı banka kredisi mi 

tercih edilmelidir. 

İşletmenin borç/öz sermaye oranı arttıkça bir taraftan borçların ödenememe 

ihtimali artarken diğer taraftan da öz sermaye kârlılığı artar. Bu oran firmanın 
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finansal riskini belirler. Finansal riskin artışı öz sermaye kârlılığını kayda değeri bir 

şekilde artırmıyorsa işletmenin piyasa değeri düşer. Ama öz sermaye kârlılığındaki 

artışa karşılık firmanın finansal risk seviyesi değişmiyorsa bu durumda firmanın 

piyasa değeri yükselir. Bu yüzden borç/öz sermaye oranı finansal riski minimum 

yapacak, öz sermaye kârlılığını ise maksimum yapacak şekilde ayarlanması gerekir 

(Bakır, 1976: 13). 

İşletmenin uygulayacağı temettü dağıtım politikası da firmanın piyasa değerini 

etkileyen faktörlerdendir. Temettü politikasını sadece basit bir ödeme oranı olarak 

değerlendirmek yanlış olur. Çünkü temettü politikası ödeme oranı ile firmanın 

sermaye bütçesi ve sermaye yapısı arasındaki ilişkiyi, dengeyi  kuran karmaşık bir 

yapıya sahiptir (Emery vd., 1998: 473). Firma temettü dağıtım politikalarını 

belirlerken nihai amacı firmanın piyasa değerini yani ortakların refahını maksimum 

yapmaktır. Temettü politikası, yatırımcıların işletmeyi nasıl algıladıkları ve nasıl 

değerlendirdikleri konusunda işletme yöneticisine bilgi aktarımı sağlamaktadır. Bu 

yüzden firma öncelikle hedef sermayesini belirleyecek ve buna ulaşmak için de öz 

sermayenin finansmanın hangi oranlarda iç kaynaklardan ve dağıtılmayan kârlardan 

finanse edileceğine karar verecektir. Bu karar temettü dağıtım politikasının özünü 

teşkil edecektir (Okka, 2009a: 474).  

Temettü dağıtım kararları ise aşağıdaki iki durumun tespit edilmesini 

gerektirmektedir (Sayılgan, 2006: 11-12): 

1. Temettü dağıtılacaksa hangi oranda dağıtılmalıdır? Firmanın mevcut ya da 

önceki dönemlerdeki ekonomik faaliyetleri sonucunda elde ettiği kârın hangi 

oranda dağıtılacağı kararı, hissedarların refahı üzerinde etki oluşturabilecek 

bir karardır. Elde edilen kârın temettü olarak hissedarlara dağıtılmasının 

alternatifi olarak kârın dağıtılmayarak firmanın yatırımlarının finansmanında 

kullanılması durumlarında hissedarların refahının ne şekilde etkileneceğinin 

bilinmesi gerekir. Burada finansal yönetici bu iki alternatiften hangisi 

hissedarların refahını maksimize edecekse, ona göre bir karar vermelidir. 

2. Temettü nasıl dağıtılmalıdır? Temettü dağıtımına karar verilmişse, bundan 

sonraki adım kârın ne şekilde dağıtılacağının belirlenmesidir. Temettünün 
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nakit olarak ödenmesinin yanında, hisse senedi verilmesi ya da ayni mal 

verilmesi gibi değişik seçenekler söz konusu olabilir. Ayrıca firmanın her yıl 

sabit oranda mı, artan oranda mı temettü dağıtacağı da hissedarların refahında 

etkili olacaktır. 

Temettü dağıtım politikası, işletmenin büyüme hızına, işletmenin piyasa 

değerine, hissedarların refahına etki eden bir uygulamadır. Bu yüzden firmanın net 

kârının hangi oranda firma bünyesinde bırakılacağı, hangi oranda ortaklara 

dağıtılacağı hem işletme açısından hem de ortaklar açısından büyük bir önem 

taşımaktadır. Böyle bir durumda işletmenin amacı işletmenin piyasa değerini 

maksimum yapacak kararı belirlemektir (Akgüç, 1998: 778). 

Özet olarak yukarıda sayılan üç karar yani yatırım kararları, sermaye yapısı 

kararları ve temettü dağıtım kararları firmanın piyasa değerini etkileyen unsurlardır. 

Burada işletmeye düşen görev söz konusu kararların optimallerini bulmak ve bunlar 

arasında denge oluşturacak bir karar belirlemektir. Yani firmanın piyasa değerini, 

ortakların refah seviyesini yükseltecek optimum kararlar alabilmelidir. Bu üç ana 

etmene ilişkin alınabilecek kararlardan bazıları Şekil-5’te gösterilmektedir. 
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Şekil-5: Finansal Yöneticinin Karar Alanları 

Kaynak: Sayılgan, 2006: 13 
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FİNANSMAN 

KARARLARI 

YATIRIM 

KARARLARI  

TEMETTÜ 

DAĞITIM 

KARARLARI  

KAYNAK BİLEŞİMİ 

- İşletme Finansman 
Politikası Nasıl Olacak? 

- Ne Oranda Borçlanılacak? 

- Toplam Borç/ Öz Sermaye 

Oranı Ne Olacak 

FİNANSMAN BİLEŞİMİ 

Örneğin; 

Borçlanma Kısa Vadede mi Olacak? 

Uzun Vadeli mi Olacak? 

Uzun Vadeli Borçlanılacaksa; 

- Tahvil İhracı mı Yapılacak 

- Banka Kredisi mi kullanılacak  

 

AĞIRLIKLI ORTALAMA SERMAYE 

MALİYETİ  

YATIRIM GETİRİSİ 

Yatırım Getirisi, yatırımda kullanılan 

kaynağın maliyetinden yüksek olmasıdır. 

NE KADAR KÂR 

DAĞITILMALIDIR? 

KÂR NASIL DAĞITILMALIDIR? 

Her yıl sabit tutarda veya sabit bir oranda 

mı dağıtılmalıdır? 

Hisse senedi şeklinde mi dağıtılmalıdır? 

Veya başka bir dağıtım politikası mı 
uygulanmalıdır? 
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İKİNCİ BÖLÜM 

TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKALARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER, 

TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKALARI VE TEMETTÜ ÖDEME 

ŞEKİLLERİ 

2.1. TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKASINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 Teorik anlamda temettü dağıtım politikalarının temel amacı hisse senetlerinin 

piyasa değerini maksimize etmektir (Bolak, 1998: 256).  

Firma yönetimi, temettü dağıtımına yönelik karar verme aşamasında, işletme 

içi ve işletme dışı ile ilgili bir takım sınırlamaları ve güçlükleri de göz önünde 

bulundurmak zorundadır. Temettü dağıtım politikaları belirlenirken işletmeler sadece 

işletme içi ve işletme dışı ile ilgili faktörleri değil başka birçok faktörü de dikkate 

almak zorundadır (Özdemir, 1999: 419). Kâr payı dağıtım politikalarını etkileyen bu 

faktörler aşağıdaki başlıklar altında incelenmektedir. 

2.1.1. Kanun ve Sözleşme Hükümleri 

Kanunlar ve şirket sözleşmeleri işletmelerin temettü dağıtım politikalarının 

belirlenmesinde oldukça önemlidir. İşletme dağıtılacak temettü oranını belirlerken, 

öncelikle kanun hükümlerini dikkate almalı sonrasında şirket sözleşmesinde 

belirlenen kurallara göre genel kurul tarafından belirlenen esasları göz önünde 

bulundurmalıdır (Yükçü, 1999: 1011). 

Çoğu devlet firmanın yasal sermayesinin herhangi bir kısmını nakit temettü 

olarak ödemesini yasaklar. Bazı devletler de yasal sermaye dahil, sadece nominal 

değerli hisse senedini değil, aynı zamanda nominal değeri aşan herhangi ödenmiş 

sermayeyi de bu yasağa koyar. Bu sermaye düşüklüğü kısıtlamaları genellikle 

alacakların alacaklarını korumak için yeterli bir sermaye tabanı sağlamak için 

kurulmuştur (Gitman, 1992: 566). 

Ülkemizde şirketlerin temettü dağıtımı ile ilgili hukuki düzenleme Türk Ticaret 

Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ile yapılmıştır (Türko, 2002: 529). Ayrıca 
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firma sözleşmeleri de, hukukun belirlediği sınırlar içerisinde, temettü dağıtımının 

nasıl yapılacağı konusunda işletmelere yardımcı olmaktadır (Okka, 2009a: 475).   

Türk Ticaret kanunu temettü dağıtımı ile ilgili 3 ilke benimsemiştir. Bunlar 

(Yükçü, 1999: 1011);  

 Net kâr ilkesi 

 Esas sermayenin korunması ilkesi 

 Temettü dağıtacak işletmenin borçlarını ödeme gücüne sahip olması ilkesi. 

Net kâr ilkesine göre, gerçek anlamda kazanılmış bir kar olmalıdır. Yani 

dönem başı öz sermaye ile dönem sonu öz sermaye arasındaki fark olumlu olmalıdır. 

Bu olumlu fark fiilen gerçekleşmiş kâr olarak kabul edilebilir ve yasal olarak 

dağıtılabilir (Bakır, 1976: 70). 

Yasal olarak dağıtıma konu olacak kâr kalemleri aşağıdaki gibidir (Bakır, 

1976: 70); 

 Cari yıl hesap döneminde gerçekleşmiş net kâr  

 Geçmiş dönemlerde gerçekleşmiş ve dağıtılmamış kârlar 

 Temettü dağıtımı için belirlenmiş yedek akçeler veya dağıtılabilir durumdaki 

olağanüstü yedek akçeler. 

Esas sermayenin korunması ilkesi, işletme kar elde etmedikçe veya geçmiş 

yıllardan ayrılan yedek akçeler olmadıkça temettü dağıtımı yapamayacağını 

açıklamaktadır (Arslanboğa, 1990: 26). Bu ilkeyle firmaya fon sağlayanlar ile 

alacaklı kişilerin haklarını koruma amacı güdülmüştür (Kaba, 2009: 61). 

Temettü dağıtacak işletmenin borçlarını ödeme gücüne sahip olması ilkesi ise; 

şirket alacaklılarının haklarının korunması amaçlanmıştır (Yükçü,1999,2011). Bir 

işletmenin temettü dağıtımı yapabilmesi için borç tutarının net aktifinden düşük 

olması gerekmektedir. Eğer borçları varlıklarını aşarsa, bu durum iflas olarak 

tanımlanmakta, o zaman şirket öncelikle borçlarını ödemesi gerekmektedir (Bakır, 

1976: 71). 
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Bu hükümlerin dışında işletmeler temettü dağıtım politikasını belirlemek için 

sözleşmelerine farklı hükümler de koyabilir. Fakat bu hükümler yasal hükümlere ters 

düşmemelidir (Türko, 2002: 529). 

2.1.2 İmtiyazlı Pay Sahiplerinin Varlığı 

İşletmenin sözleşmesi ile kurucu sahiplerine kârdan belirli oranda temettü alma 

hakkı, rüçhan hakkı, oy kullanma hakkı, tasfiyeden pay alma, işletme yönetiminde 

aday olma vb. üstünlükler sunan hisse senetlerine imtiyazlı hisse senetleri adı 

verilmektedir (Sarıaslan ve Erol, 2008: 114). 

İmtiyazlı hisse senetleri; bazı yönleriyle tahvillere, bazı yönleriyle de hisse 

senetlerine benzeyen melez bir özelliğe sahiptir (Okka, 2009a: 463). Sabit getirileri 

nedeniyle tahvile, ortaklığı temsil etmeleri yönüyle de adi hisse senetlerine benzerler. 

Tahvillere benzeyen yanları, önceden belirlenen sabit getirilerinin olmasıdır. Yani 

işletme kar elde etsin ya da etmesin, imtiyazlı hisse sahiplerine genellikle ödeme 

yapar. Ama ödeme yapılmamışsa da tahvil sahipleri gibi işletmenin iflasını 

isteyemez. Bu yönüyle de adi hisse senetlerine benzerler. Yine adi hisse senetlerine 

benzeyen yönü, tüm borçlar ödendikten sonra imtiyazlı hisse sahiplerine ödeme 

yapılmasıdır (Ceylan ve Korkmaz, 2000: 104). 

Türk Ticaret Kanunu’na göre Anonim Şirketler imtiyazlı ve imtiyazsız hisse 

senedi çıkarma hakkına sahiptir. İmtiyazlı hisse senetleri tasfiye ve kâr payı 

konularında adî hisse senetlerine göre üstünlüklere sahip olan hisse senetleridir. Bu 

üstünlüklerden birincisi, işletmeler temettü ödemesi yaparken imtiyazlı pay 

sahiplerine öncelik tanımaktadırlar. İkincisi ise, tasfiye aşamasına gelen işletmenin, 

varlıklarının dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine öncelik tanımasıdır (Omağ, 2007: 

45). 

“Temettülerin vergiden sonra ödenmesi sebebiyle imtiyazlı hisse senetlerinin 

firmaya vergiden sonra maliyeti uzun vadeli borçlardan oldukça yüksektir. Çünkü 

faizler vergi matrahından düşüldüğü için, verginin koruyucu etkisine maruzdurlar” 

(Okka, 2009a: 464). İşletmeler, vergi matrahlarını hesaplarken, imtiyazlı hisse 

senetleri kâr paylarını düşemezler. Yani adi hisse senetleri gibi imtiyazlı hisse senedi 
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kâr payları da vergiden sonraki net kârdan ödenir. Bu durum, işletmelerin imtiyazlı 

hisse senedi ihraç etme politikalarını negatif bir şekilde etkilemektedir (Ceylan ve 

Korkmaz, 2000: 104). 

2.1.3. İşletmenin Likidite Durumu 

İşletmelerin likidite durumu temettü dağıtım kararlarıyla yakın bir ilişkiye 

sahiptir. Bilindiği gibi kâr payı dağıtımı nakit çıktısı gerektiren bir uygulamadır 

(Bakır, 1976: 67). Bir işletmenin likiditesi, birçok temettü kararlarında en önemli 

unsurdur. Temettü politikaları, bir nakit çıkışı, büyük bir nakit pozisyonu ve bir 

şirketin genel likiditesini temsil ettiğinden dolayı, temettü politikalarında önemli bir 

yer tutmaktadır (Horne ve Wachowicz, 2001: 499). 

İşletmenin temettü dağıtabilmesi, sahip olduğu nakit seviyesine bağlı olarak 

değişiklik göstermektedir. Temettü dağıtımı uygulamada nakit olarak ödenmektedir. 

Bir firmanın bilançosunda yüksek miktarda dağıtılmayan kârların bulunması ya da 

dönem sonunda yüksek miktarda kâr elde etmesi, işletmenin yüksek oranda temettü 

dağıtacağı anlamına gelmez. Çünkü bu kâr işletme borçlarını ödemek için 

kullanılabilir ya da oto finansmanda kullanılarak yeniden yatırıma dönüştürülebilir 

(Yükçü, 1999: 1012). 

Diğer bir ifadeyle yüksek miktarda kâr elde eden bir işletmenin çok temettü 

dağıtabileceği mantıken doğru gibi gözükse de, kârlılık ve nakit durumu arasında 

böyle bir ilişki kurmak her zaman doğru olmayacaktır (Türko,2002: 530). 

İşletmenin elinde yeterince nakit bulunması temettü ödemesini 

kolaylaştıracaktır. Nakit yetersizliği durumunda ise firma, kâr payı ödemede zorluk 

çekebilir hatta temettü ödemesini geciktirebilir (Okka, 2009a: 475). Eğer işletme 

temettü dağıtımını gerçekleştirmek için borçlanma yoluna giderse, firmanın borç/öz 

sermaye oranı olumsuz şekilde etkilenir ve ödenecek faizlerden dolayı firmaya ek bir 

malî yük yüklenir (Bakır, 1976: 67). 

Sermaye yapısı ve yatırım kararları işletmenin nakit durumunu belirlemektedir. 

Yatırım kararları, varlık yapısını ve varlıklardaki artışın oluşturacağı fon ihtiyacını 
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belirler. Sermaye yapısı kararı ise, ihtiyaç duyulan fonların nereden, nasıl elde 

edileceğini belirler. Yatırım ve sermaye yapısı kararlarına göre belirlenen nakit 

yapısı kâr payı dağıtım politikasının belirlenmesinde önemli rol oynar (Bakır, 1976: 

67). 

2.1.4. İşletmenin Borç Ödeme Gereği ve Borçlanma Yeteneği 

İşletmeler daha önceden aldığı borçları vadesi geldiğinde ödemek zorundadır. 

İşletmeler vadesi gelen borçlarını 3 şekilde ödeyebilir. Bunlar (Ceylan, 2003: 233); 

1. Yeniden borçlanmayla 

2. Öz sermaye artışına giderek 

3. Kârları dağıtmayarak.  

Eğer bir işletmenin borç yükü yüksekse, o işletme vadesi gelen borçlarını 

yeniden borçlanarak kapatmak yerine, faaliyetleri sonucu elde ettiği varlıkları 

kullanarak kapatması ve borç yükünü böylelikle hafifletmesi daha yerinde bir karar 

olacaktır (Bolak, 1998: 257). Borç yükü yüksek olan bir işletme elde ettiği kârı, 

ortaklara dağıtmak yerine borç ödemede kullanmayı tercih etmesi, işletmenin varlığı 

ve geleceği bakımından daha sağlıklı bir karar olabilir (Akgüç, 1998: 785). 

Yine borç oranı hayli yüksek olan işletmeler, finansal riski azaltmak ve 

işletmenin geleceğini garanti altına almak için, az miktarda kâr dağıttıkları ve 

içeriden sağlanan fonların büyük bir bölümünü bünyelerinde bıraktıkları 

bilinmektedir (Okka, 2009: 542). 

Diğer bir taraftan, temettü dağıtım oranı, ekonominin durağan ve kârlı 

yatırımın az olduğu evrelerde yüksek, fakat yatırımın fazla olduğu evrelerde ise 

düşük olduğu gözlenmektedir (Ceylan, 2003: 233). 

Bir işletmenin borç ödeme gereği ile birlikte borçlanma yeteneği de büyük 

önem taşır. Likidite durumu, firmaya, esneklik sağlamak ve böylece belirsizliğe karşı 

firmayı korumak için tek yol değildir. Eğer bir firma nispeten kısa vadede borçlanma 

yeteneğine sahipse, esnek olabilir. Bu borçlanma durumu, banka ya da kredi 

genişletmek için finansal kurumdan alınan kredi ile karşılanabilir. Ayrıca tahvil 
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ihracı ile de hem borçlanma sağlanır hem de sermaye piyasalarına giriş yapılabilir. 

Firmanın borçlanma gereği, daha fazla esneklik ve temettü ödemek için büyük önem 

taşır (Horne, 1998: 324). 

2.1.5. Kârlılık Oranı 

Bir işletmenin kârlılık oranını, ortaklarına dağıtacağı temettü tutarları 

belirlemektedir (Türko, 2002: 530). Eğer kârın işletme içerisinde alıkonulması ile 

elde edilecek kâr oranı, ortaklara dağıtılması hâlinde sağlanacak kâr oranından 

yüksekse, o zaman kârın dağıtılmayarak işletmede tutulması daha avantajlı olabilir 

(Usta, 2002: 46). Özellikle dağıtılacak kârın dağıtılmaması hâlinde, şirketin hisse 

senetleri önemli ölçüde değer kazanacaksa, ortaklar bunu tercih edeceklerdir (Bolak, 

1998: 257). 

2.1.6. Yeni Yatırım Planları 

İşletmelerin yatırım politikası temettü dağıtım politikasını yakından 

etkileyebilir. Eğer işletmeler elde ettikleri kârı yüksek bir gelir sağlayacak yatırım 

alanlarında kullanma gibi bir imkâna sahipse, bu durumda işletmeler elde ettiği kârı 

ortaklara dağıtmak yerine yatırım yapmayı tercih eder (Özdemir, 1999: 420). 

Başka bir ifadeyle işletme kabul edilebilir bir yatırım projesine sahipse, bu 

proje işletmeye büyük kazançlar sağlayacaksa ve ertelenebilir bir özelliğe sahip 

değilse bu durumda işletme temettü ödeme oranını düşük tutmalıdır. Ama eğer bu 

yatırım ertelenebilir bir proje ise bu durumda işletme ortaklarına temettü ödemeyi 

azaltmamalıdır (Besley ve Brigham, 2008: 546). 

İşletmeler büyümelerini gerçekleştirmek için yatırım yapmaya, yatırım yapmak 

için de fon kaynaklarına gereksinim duymaktadır. İşletme bu fon kaynaklarını ya 

borçlanarak ya da hisse ihraç ederek elde edebilir. Ama borçlanmanın uygun 

olmadığı, yeni hisse senedi ihracının da zahmetli ve ortaklar tarafından istenmediği 

durumlarda ise işletme alternatif bir yol olarak temettü dağıtımı yerine bu kârı 

işletme bünyesinde tutarak oto finansman sağlayabilir (Bolak, 1998: 256). Özellikle 

bu alternatif yol, borçlanma olanağı sınırlı ve küçük olan işletmeler için uygun 

olabilir. 
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2.1.7. Şirketin Büyüme Hızı 

Bir işletmenin mali gereksinimleri beklenen varlıkların büyüme derecesi ile 

doğrudan ilişkilidir. Eğer firma büyüme aşamasındaysa, sermaye harcamalarını 

finanse etmek için elindeki tüm fonlara ihtiyaç duyabilir. Büyüyen bir firma da kendi 

varlıklarını korumak ve geliştirmek için paraya ihtiyaç duyabilir. Yüksek oranda 

büyüyen firmalara ise sürekli fon ihtiyacı içinde olurlar. Onların finansal ihtiyaçları 

daha büyük ve acil olacaktır. Az ya da hiç büyüme sergilemeyen firmalar bile, 

periyodik olarak varlıklarını değiştirmek ya da yenilemek için paraya ihtiyaç 

duyabilirler (Gitman, 1992: 567-568). 

İşletmenin büyüme hızı arttıkça, kâr dağıtımını sınırlayacak ve yatırımların 

gerektiği fon kaynağını işletme içinden sağlamaya çalışacaktır. Elde ettiği kârların 

büyük bir kısmını dağıtmak yerine, oto finansman olarak işletme bünyesinde 

bulunduracaktır (Gürel, 2008: 25). 

Başka bir deyişle, işletme büyüdükçe aynı oranda fon ihtiyacı da artacaktır. 

Hızlı bir oranda büyüme seyri gösteren işletmen, artan finansman ihtiyacı nedeniyle 

daha az temettü dağıtımı politikası izleyecektir (Usta, 2002: 45). 

Aşağıda Şekil 6’da temettü dağıtım politikası ile işletmenin yaşam döngüsü 

arasındaki ilişki verilmiştir: 
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Değer  

 

  Gelir 

 

 Kazanç 

Yıllar 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6: Temettü Dağıtım Politikasının Yaşam Döngüsü Analizi 

Kaynak: Myddelton, 2000: 354.                  

2.1.8. İstikrarlı Kâr Dağıtımı 

Yatırıcımlar sadece bir şirketin temettü ödeme oranını değil, temettü 

ödemelerinin istikrarlılığını da dikkate alır. İstikrarlı temettü dağıtım politikasının 

hisse senedinin pazar fiyatını da artıracağı yönündeki düşünce, temettü dağıtım 

kararlarında istikrar konusunu önemli kılmaktadır (Usta, 2002: 46). 

Geçmiş dönemlerde satış ve kârları istikrarlı olan bir işletme, gelecek 

dönemlerdeki kârını daha doğru bir şekilde öngörme olanağına sahiptir. Bu yüzden 

kârları istikrarlı olan işletmeler, satış ve kârları dalgalı olan işletmelere nazaran, elde 

ettiği kârların büyük bir bölümünü temettü olarak dağıtabilirler. Kârı istikrarsız olan 

işletmeler, gelecek dönemde hedefledikleri kârı elde edip edemeyeceği konusunda 

emin olamadıklarından, yüksek kâr elde ettikleri yıllarda, az temettü ödemesi yapıp 

kârın büyük bir kısmını yedek akçe olarak ayırırlar. Kârın düşük olduğu dönemlerde 

 1. Aşama 

Giriş 

2. Aşama 

Hızlı 

Büyüme 

(Gelişme) 

3. Aşama 

Olgunlaşma 

4. Aşama 

Düşüş 

Temettü 

Dağıtım 

Politikası 

 

Temettü 

ödemesi 

yok, yeni 

hisse 

senedi 

ihracı 

Temettü 

ödemesi 

yok ya da 

çok düşük 

miktarda 

ödeme 

Artan 

temettü 

ödemesi 

Özel temettü 

ödemeleri, hisse 

senedi satın alma 
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ise, geçmiş dönemden ayırdıkları yedek akçeyi temettü dağıtımında kullanırlar 

(Akgüç, 1998: 786). 

2.1.9. Vergi Yükü Farklılıkları 

Vergi uygulamalarıyla ilgili düzenlemeler işletmelerin temettü dağıtım 

politikalarını etkiler. Vergi uygulamalarıyla ilgili aşağıdaki durumlar temettü 

dağıtımını etkiler. Bunlar (Ceylan, 2003: 234); 

 İşletmelerin dağıttıkları kârla, içeride bıraktıkları kârların değişik oranlarda 

vergilendirilmesi, 

 Hisse senetleri değer artışlarının sebep olduğu gelirlerin vergilendirilip 

vergilendirilmeyeceği, 

 Hissedar sahiplerinin gelir vergisi oranları. 

Ortaklara dağıtılmayıp işletme içerisinde bırakılan kârlar, dağıtılan kârlara 

oranla daha düşük oranda vergilendirilir. Bu da düşük oranda temettü dağıtılmasına 

teşvik edici bir faktör oluşturmaktadır (Bolak, 1998: 257). 

Ülkelerin makroekonomik ve vergi politikaları çerçevesinde, sermaye 

kazançları ve temettü gelirleri farklı oranlarda vergilendirilebilmektedir. Eğer bir 

ülke, işletmeleri sermaye birikimine özendirmek istiyorsa, temettü kazançlarına 

uyguladığı vergiyi yüksek tutarak işletmeleri temettü dağıtmamaya yönlendirebilir. 

Diğer yandan, yatırımcıları temettü geliri elde etmeleri konusunda teşvik etmek 

istiyorsa, bu durumda da dağıtılmamış kârlardan alınacak vergi oranlarını yüksek 

tutarak bu amacı gerçekleştirebilir ( Yıldız vd., 2014: 269). 

Yine temettü ödemesiyle daha yüksek gelir dilimine giren hissedarlar, daha çok 

gelir vergisi ödeme durumunda kalabilirler. Bu sebeple işletme, kârları dağıtmayıp 

kendi bünyesinde tutarak yani, oto finansman yaparak, böylece hissedarların daha 

düşük oranda vergiye tabi tutulmasını sağlayabilir. Öte yandan, yine kârların işletme 

bünyesinde tutulması, yedek akçelerin artması sebebiyle hisse senetlerinin piyasa 

fiyatlarını artırabilir. Böyle bir durumda hissedarlar, piyasa değeri artmış hisse 

senetlerini sattıklarında hiç vergi ödemeyecek ya da daha düşük oranda gelir 



29 
 

 
 

vergisine tabi olacaksa, temettü dağıtımı yapılmaması yolunu tercih edeceklerdir 

(Usta, 2002: 47). 

2.2. TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKASI TÜRLERİ 

Bir işletmenin temettü dağıtım politikası, elde edilen net kârın, ortaklar ve 

dağıtılmamış kârlar (yedek akçe) arasındaki dağılımını belirlemektedir (Akgüç, 

1998: 777). 

Temettü dağıtım politikası, işletmenin kâr payı dağıtım kararı verildikten sonra 

bir plan içerisinde yapılmalıdır. Politika iki amacı gerçekleştirecek şekilde 

belirlenmelidir (Yükçü, 1999: 1013); 

 Firma sahiplerinin servetlerini maksimize etmek, 

 İşletme için yeterli finansmanı sağlamak. 

Bilindiği gibi işletme amaçlarından biri, işletmenin piyasa değerini maksimum 

yapmaktır. İşletme hissedarlarının amacı ise, hisse senetlerinin piyasa fiyatını 

maksimum yapmaktır. Hissedarlar açısından, hisse senetlerinin fiyatının maksimum 

olabilmesi için, temettü dağıtımı politikasının önemli bir işlevi vardır. Yani, düzenli 

bir şekilde temettü dağıtan bir işletme, temettü dağıtımı düzensiz olan bir işletmeye 

nazaran piyasa değeri daha yüksektir (Ceylan, 2003: 235-236). Temettü ödemesi 

düzenli olan işletme yatırımcılar tarafından “istikrar” olarak algılanacak ve 

belirsizlikten kaynaklanan riskler azalacaktır. Böyle bir durum gerçekleştiğinde ise, 

hisse senetlerinin piyasa değeri olumlu olarak etkilenecektir (Sayılgan, 2006: 349). 

Ayrıca, bir işletme de “Dağıtılan Kâr Payı/Net Kâr” (temettü ödeme) oranı, 

uzun vadede, işletme bünyesinde tutulan fonların yeni yatırımlarda kullanılması 

durumunda sağlayacağı kâr oranına; hissedarların yatırımlardan bekledikleri verime; 

kişisel gelir vergisine; dağıtılmayan kârlardan yapılan vergi kesintisi ile eğer varsa 

sermaye kazancı vergileri arasındaki farka ve pay senedi çıkarılmasının gerektirdiği 

giderlere göre değişiklik gösterebilir (Akgüç, 1998: 789). 

Kısaca temettü dağıtımı, bir işletmenin büyüme hızını, piyasa değerini, 

hissedarların servetlerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyen bir unsurdur. 
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Bu yüzden, net kârın hangi oranlarda ortaklara dağıtılacağına karar verilmesi, işletme 

yönetimi açısından oldukça önemli bir yer tutmaktadır (Kaba, 2009: 27-28). 

2.2.1. Artık Temettü Dağıtım Politikası  

Artık temettü dağıtım politikasına göre; işletmeler faaliyetleri sonucu elde 

ettikleri kazançları, daha kârlı bir yatırım fırsatı yoksa ortaklarına temettü olarak 

dağıtması gerektiği düşüncesine dayanır (Kaba, 2009: 33). 

Başka bir ifadeyle, ortakların alternatif yatırım seçeneklerinin getirisinde daha 

büyük kazanç sağlayacak olan yatırımlar varsa bu yatırımların finansmanı için 

yetecek tutar dağılmamalı, yani öncelik bu yatırımın finansmanı olmalı daha sonra 

artan kısım ise hissedarlara temettü olarak dağıtılmalıdır. Artık temettü dağıtım 

politikasının uygulanması durumunda, işletmenin yatırım seçeneklerinin getirileri 

seneden seneye farklılık gösterebileceği için, kâr paylarında da dalgalanmalar 

görülebilir. Bu yüzden kâr payındaki dalgalanmaların, hisse senedi fiyatları 

üzerindeki etkileri de dikkate alınmalıdır. Çünkü kâr paylarındaki dalgalanmalar, 

temettü beklentilerine ilişkin risk doğuracağından, hisse senetlerinin değeri 

bulunurken kâr payları daha yüksek oranlarla iskonto edilecektir (Sayılgan, 2006: 

350). 

Bu görüşten hareketle denilebilir ki, artık temettü dağıtım politikasını izleme, 

ancak ortaklar dalgalanan kâr paylarından rahatsız olmuyorsa idealdir. Eğer 

yatırımcılar veya ortaklar dalgalanmayan ve güvenilir temettü ödemelerini tercih 

etmişlerse ve işletme de hâlâ artık temettü dağıtım politikasını izliyorsa, sonuç olarak 

öz sermayenin maliyetinde (ks) bir artış olacak ve buna bağlı olarak hisse 

senetlerinin de fiyatı düşecektir (Türko, 2002: 527). 

2.2.2. Sabit Tutarda Temettü Dağıtım Politikası  

Sabit tutarda temettü dağıtıma politikası, kâr payının yıllar itibariyle hep aynı 

tutarda ödenmesini amaçlayan bir politikadır. Elde edilen kâr, bir önceki yıla göre 

düşük de olsa, yüksek de olsa dağıtılan kâr payı sabit kalmaktadır (Bolak, 1998: 

258). 
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Sabit miktarda temettü ödeme, ortaklarda işletmenin durumuna ilişkin pozitif 

bir izlenim bırakmaktadır. Bu şekilde yapılan ödeme, hisse senetlerinin değerine 

istikrar kazandırır. İşletmenin kârlarında bazı yıllarda düşüş olsa bile bu düşüş 

ortakların gelirlerine yansımadığından, düzenli bir gelir elde etmek isteyen 

yatırımcılar bu hisseleri tercih edecektir (Yükçü, 1999: 1015-1016). Her yıl sabit 

miktarda temettü dağıtılması geleceğin belirsizliğini azaltması bakımından, 

yatırımcılar tarafından çekici gelmekle birlikte, böyle bir politika, pay senetlerini, bir 

anlamda sabit bir getiri sağlayan menkul bir değere benzetmektedir (Usta, 2002: 51).  

Özellikle temettü gelirine önem veren yatırımcılar sabit miktarda temettü 

dağıtan işletmelerin hisse senetlerini tercih etmektedirler. Ayrıca kurumsal 

yatırımcılar tarafından da temettü miktarı önceden belli olan bu tarz işletmelerin 

hisse senetleri tercih edilmektedir (Türko, 2002: 528). 

Her yıl sabit tutarda temettü dağıtımının, pay senetlerinin piyasa fiyatlarının 

yükselmesi hususunda sınırlayıcı bir etkisi olmakta, bu tür temettü dağıtan 

işletmelerin hisse senetlerinin piyasa fiyatı kayda değer bir şekilde artmamaktadır. 

Hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcıların bir bekleyişi de, değer artışından 

yararlanmak, sermaye kazancı sağlamaktır. Bu yüzden her yıl sabit tutarda temettü 

dağıtılması, değer artışı bekleyen yatırımcılar tarafından hisse senetlerinin cazibesini 

azaltmaktadır (Akgüç, 1998: 790). 

2.2.3. Sabit Oranda Temettü Dağıtım Politikası  

Temettü politikalarının bir çeşidi de ortaklara sabit oranda temettü ödemesi 

yapılmasıdır. Temettü ödeme oranı kazanılan her bir TL yüzdesini gösterir. Firmanın 

elde ettiği temettüyü hisse başına bölünmesiyle bulunur. Sabit oranlı temettü 

politikasıyla, firma kazançlarının belli bir yüzdesini, her temettü döneminde 

sahiplerine ödemeyi planlar (Gitman, 2003: 570). 

Sabit oranda temettü dağıtımı, işletmenin elde ettiği kazancın belli bir 

yüzdesini hissedarlarına temettü olarak ödemesi demektir. Sabit oranda temettü 

dağıtım politikasında, hissedarlara dağıtılan kâr payları her yıl elde ettikleri kazanca 
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göre değişiklik göstereceğinden, hissedarlara bazı yıl yüksek, bazı yıl ise düşük 

temettü ödemesi yapılacaktır (Türko,2002: 528). 

Sabit tutarda temettü dağıtımı, daha çok halka açık işletmelerde görülürken, 

sabit oranda temettü dağıtımı, daha çok kapalı aile işletmelerinde görülmektedir 

(Ceylan, 2003: 236).  

Sabit oranda temettü dağıtım politikasıyla ilgili problem, eğer işletmenin 

kazancı düşer veya belirli bir dönemde kazancında bir kayıp ortaya çıkarsa, temettü 

ödemeleri düşebilir ya da ödeme bile yapılmayabilir. Temettü politikaları, bir 

işletmenin gelecek konumu ve durumu hakkında gösterge kabul edildiğinden dolayı, 

bu durum işletmenin hisse senedi fiyatlarını kötü yönde etkileyebilir (Gitman, 2003: 

570). 

Sabit oranda temettü dağıtım politikasını uygulayan işletmeler, sabit “Dağıtılan 

Kâr Payı/ Net Kâr” oranını uygulamaktadırlar. Böyle bir politika, işletmenin elde 

ettiği kârın dalgalanmasına bağlı olarak, temettü dağıtımda da dalgalanmaya yol 

açacaktır. İşletme kârının fazla olduğu dönemlerde fazla miktarda temettü ödemesi 

yapacak, kârının az olduğu dönemlerde ise az temettü ödemesi yapacaktır (Usta, 

2002: 51). 

Sabit oranda temettü dağıtım politikasında temel problem, kârların azalma 

eğilimi gösterdiği veya faaliyetlerin zararla sonuçlandığı durumlardır. Ayrıca 

hissedarların çoğunluğu dağıtılması gereken kârın, işletmede kalmasını 

istemediklerinden dolayı işletmenin hisse senetlerinin pazar değeri de bir düşüş 

gösterecek ve hisse senetlerinin pazar değerini maksimum yapmak mümkün 

gözükmeyecektir (Berk, 2000: 321). 

2.2.4. Her Yıl Artan Temettü Dağıtım Politikası 

Geçmişte birçok işletme, hissedarlarına düşen temettü dağıtım politikasını 

belirler ve sonrasında bu politikayı artırarak muhafaza etmeye çalışırlardı. Bu 

politikanın neticesi olarak “yıllık temettüyü asla azaltma” düşüncesi finans 

dünyasında bir kural haline gelmiştir (Weston ve Brigham, 1993: 679). 
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İşletmeler dağıttıkları kârları azalttığında, gerek kâr paylarının bilgi verme 

özelliği, gerekse müşteri etkisi özelliği ile hisse senetlerinin değerini etkileyeceğini 

bildikleri için, dağıttıkları kârları pek azaltma yoluna gitmezler. İşletmeler, 

yatırımcıları kendi hisse senetlerini almaya itmek için, her yıl dağıtacakları kâr 

paylarını bir miktar artırma yolunu seçerler (Türko, 2002: 528). Böylece bu politika 

ile yatırımcılar işletmenin kazanma gücünün iyi olduğu düşünürler ve o işletmenin 

hisse senetlerini satın alırlar. 

Her yıl artan temettü dağıtım politikası, özellikle getirilerinin büyük bir 

bölümünü temettü olarak elde etmek isteyen yatırımcılar tarafından olumlu sonuçlar 

doğurmaktadır (Sayılgan, 2006: 351). 

2.2.5. İstikrarlı Temettü Dağıtım Politikası  

İstikrarlı temettü dağıtımı ile kâr paylarının zaman içinde azalma 

göstermeksizin beli bir seviyeyi korumaları ve çok hızlı olmasa da belli bir artış 

seviyesini izlemeleri kastedilmektedir (Bolak, 1998: 259). 

Yatırımcılar genellikle, istikrarlı temettü dağıtımı yapan, temettü dağıtımında 

düzenli bir artış seyreden işletmelerin hisse senetlerini tercih etmektedirler. İstikrarlı 

temettü dağıtımı, işletme riskini azalttığı gibi, yatırımcıların da yıllık gelirlerini 

takviye etmektedir (Usta, 2002: 51). Dalgalanma gösteren temettü dağıtımı, hayat 

giderlerini karşılamak için hisse senetlerine yatırım yapan yatırımcılar açısından 

elverişsiz olmakta, böyle yatırımcılar genellikle, istikrarlı temettü dağıtan 

işletmelerin hisse senetlerini satın almaktadırlar (Akgüç, 1998:790). Bu nedenle, 

temettü dağıtımı istikrarlı bir gelişme izleyen işletmelerin hisse senetlerinin piyasa 

değerinin, sabit oranlı temettü dağıtan fakat kârlarının dalgalanması nedeniyle, 

temettü dağıtımları istikrarsız olan işletmelerin hisse senetlerine göre daha yüksek 

olduğu görülmektedir (Bolak, 1998: 259). 

İstikrarlı temettü dağıtımı özellikle, pay başına gelire önem veren 

yatırımcılarla, emeklilik fonları, sigorta kuruluşları, tasarruf sandıkları gibi kurumsal 

yatırımcıların ilgisini çekmek için öngörülmüştür (Berk, 2000: 321). 
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İstikrarlı temettü dağıtım politikasının faydaları ise aşağıdaki gibidir (Erdoğan, 

1990: 241); 

1. Ne kadar temettü dağıtılacağının bilinmesi ve bunun istikrarlı olması, piyasa 

kapitalizasyon oranının düşük ve buna bağlı olarak da hisse senedinin piyasa 

fiyatının yüksek olmasını sağlayabilir. 

2. Yatırımcılardan genellikle hayatlarını temettü gelirlerinden elde edeceği 

gelirlerle sürdürenler, yatırımlarını ne kadar temettü vereceği önceden belli 

olan işletmelere yapmak isterler. 

3. Resmi, yatırımcılar tarafından dikkate alınan şirket listelerine girebilmenin en 

önemli koşulu, işletmenin istikrarlı ve ara vermeden temettü dağıtmış 

olmasıdır. Resmi listeler, güvenilir bir kurum tarafından düzenlenen ve 

içerisinde yatırım yapılabilecek işletmelerin isimlerinin ve menkul 

kıymetlerinin piyasa fiyatlarının yer aldığı bir listedir. Bu listelere girebilen 

işletmelerin sermaye yapısındaki itibarı ve hisse senetlerine olan talepleri 

artmakta buna bağlı olarak da işletmenin hisse senetlerinin piyasa değeri de 

yükselmektedir. 

2.2.6. Uzlaşmaya Dayanan Temettü Dağıtım Politikası  

Bazı işletmeler, sabit bir temettü dağıtımının yanı sıra, işletmenin başarı 

durumuna göre ayrıca ekstra bir temettü dağıtımına gitmektedirler. Uygulamada, 

genellikle sabit miktar olarak belirlenen temettü tutarı düşük tutulmaktadır. Buna 

karşın yatırımcılara asıl cazip gelen nokta ekstra ödemelerdir. Bu yüzden bu politika 

esnek olmak zorundadır (Berk, 2000: 321). 

Bu tarz temettü dağıtım politikalarında işletme, asgari bir temettü oranı veya 

miktarı belirlemekte, her sene elde ettiği net kâr durumuna göre bu asgari oran veya 

miktara ilaveler yapmaktadır. Bu tarz bir politikada her sene dağıtılan temettü, belli 

bir sınırın altında düşmemek şartıyla dalgalanmaktadır. Böylece hissedarlara asgari 

bir gelirin yanında, farklı miktarlarda ek gelir elde imkânı doğmaktadır (Armağan, 

2007: 9). 
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2.2.7. Optimal Temettü Dağıtım Politikası  

Optimal temettü dağıtım politikası, işletmenin mevcut yıla ilişkin temettü 

dağıtım politikası ile ilerideki senelerdeki büyüme oranlarını dengeleyerek, hisse 

senedi fiyatlarını maksimize edecek bir politikadır (Yükçü, 1999: 1005). 

Optimal temettü politikası, bir firmanın hisse senetlerinin piyasa değerini 

maksimize edecek şekilde mevcut temettü ödemeleri ile gelecekteki büyüme 

arasındaki dengeyi sağlayan bir politikadır (Ehrhard ve Brigham, 2006: 510). 

Optimal temettü dağıtımı, işletmenin değerini en yüksek seviyeye çıkarma 

amacını gerçekleştirmek üzere en uygun temettü dağıtım oranını tespit eder. Fakat 

tespit edilecek oran arttıkça, dağıtılacak kâr artar bununla birlikte işletmenin 

büyümesini finanse edecek dağıtılmayan kârların gücü azalır. Bu yüzden temettü 

dağıtım oranını belirlemek kolay bir karar değildir. Temettü dağıtım oranını doğru 

bir şekilde belirlemek için detaylı araştırmaların yapılması gerekmektedir (Sayılgan, 

2006: 336).  

Eğer temettü dağıtım politikası hisse senedinin piyasa değerini gerçekten 

etkiliyorsa ki deneysel bulguların çoğu temettü dağıtımının işletmenin değerini 

etkilediğini ortaya koymuştur, o zaman bu politika sırf yatırım fırsatları tarafından 

belirlenen pasif bir artık olmaktan daha fazla bir anlama gelecektir. Böyle bir 

durumda işletme, hisse senedinin piyasa değerini, dağıtacağı temettü oranını 

değiştirerek artırabilir ve bunun sonucunda da optimal temettü politikasına ulaşabilir. 

Dağıtılan temettünün hisse senetlerinin piyasa değerini etkilemesi dikkate alınırken 

diğer yandan yatırım fırsatları değerlendirilerek ortakların serveti maksimize 

edilebilir. Böyle bir durumda temettü dağıtım politikası veya kâr dağıtım oranı 

optimal temettü dağıtım politikası olacaktır (Erdoğan, 1990: 240). 

 2.2.8. Sabit Tutarda Temettü Dağıtım ve Eklemeler  

Sabit tutarda temettü dağıtımı politikası, temettü dağıtımını işletmenin 

performansından bağımsız hale getirdiğinden dolayı yatırımcıların işletmelerin hisse 

senetlerine olan talebi azalmaktadır. Bu yüzden işletmeler hisse senetlerini daha 
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çekici hale getirebilmek maksadıyla sabit tutarda temettü dağıtırken, şartlar elverdiği 

ölçüde de bir takım ek kâr payı ödemelerine giderler (Altan vd., 2004: 270). 

Bu tarz temettü dağıtım politikasında işletme, asgari bir temettü miktarı veya 

oranı saptamakta, her sene elde ettiği net kâr durumuna göre bu asgari oran veya 

tutara ilaveler yapmaktadır. Bu tarz bir politikada her sene dağıtılan temettü, belli bir 

sınırın altına düşmemek koşuluyla dalgalanmaktadır. Hissedarlar açısından avantajı 

her sene için elde edeceği temettü miktarı garantilenmekte, buna bir de her yıl 

değişen ekstra ödemeler eklenmektedir (Akgüç, 1998: 791). Böylece işletmeler de 

kendi hisse senetlerini yatırımcılar tarafından alınmasını sağlayacaklardır. 

2.3. TEMETTÜ ÖDEME ŞEKİLLERİ  

İşletmeler temettü ödeme tarihlerini ilan ettiklerinde hissedarlarına temettüleri 

nasıl ödeyeceklerini de ilan ederler. İşletme gelecekteki nakit ihtiyacına, sermaye 

bütçesine, ekonomide tahmin ettikleri gelişme trendine, geçmiş yıllarda uyguladıkları 

temettü dağıtım politikalarına v.b. etkenlere göre ödenecek temettü şeklini belirler. 

İşletmenin temettü ödeme şekli genel kurulda belirlenerek ilan edilir (Okka, 2009b: 

535). 

İşletmeler elde ettikleri kârları genelde nakit olarak dağıtmaktadırlar. En sık 

görülen temettü ödeme şekli nakit olarak yapılan ödemeler şeklinde olmaktadır. 

Şirketler nakit dışında da temettü ödemesinde bulunabilirler (Özdemir, 1999: 423). 

Eğer işletmenin nakit ihtiyacı yoksa bu durumda işletme nakit olarak temettü öder. 

Böylece yatırımcı elde ettiği fonları başka yatırımlarında ya da işlerinde kullanabilir. 

Ama işletme nakit ihtiyacı duyuyorsa ya da ilerideki zamanlarda yatırım 

politikalarını nakit olarak yapmayı planlıyorsa, bu durumda işletme temettü 

ödemesini hisse senedi olarak ya da farklı şekillerde dağıtabilir (Okka, 2009a: 479). 

İşletmelerin genellikle uyguladıkları temettü ödeme şekilleri şunlardır; 

 Nakit temettü ödemesi, 

 Temettünün hisse senedi olarak ödenmesi, 

 Şirketin kendi hisse senetlerini satın alarak temettü ödemesi, 
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 Hisse senetlerinin nominal değerlerinin azaltılması ve sayısının arttırılması 

yoluyla temettü ödemesi. 

2.3.1. Nakit Temettü Ödemesi  

Nakit temettü ödemesi, işletmenin ortaklarına yaptığı nakit ödemedir (Brealey 

vd., 1997: 438). Bir işletmenin nakit temettü ödemesi en sık rastlanan dağıtım 

türüdür. Eğer işletmenin likiditesi uygun ise, kâr payı, mevcut nakit kaynaklardan 

ödenir. Hisse senetlerinin fiyatı önceden, dağıtılacak temettü miktarı kadar yükselmiş 

olacağından, temettü dağıtımıyla birlikte hisse fiyatında da aynı miktarda düşme 

gözlenir. Yani temettü dağıtımının yapıldığı anda hissedarların durumlarında 

herhangi bir değişiklik olmamakta, ellerine belli miktarda para geçerken, hisse 

senetlerinin değeri de aynı miktarda azalmaktadır. Fakat işletmenin dönem kârının 

yüksek olması nakit ve benzeri varlıklarının da her zaman yüksek olacağı anlamına 

gelmemektedir. Hızlı büyüyen işletmeler, kazandıkları nakit paranın büyük bir 

bölümünü varlıkların finansmanında kullanabilirler. Ayrıca, herhangi bir gelişme ve 

büyümenin olmadığı durumlarda bile, yüksek enflasyon işletme sermayesi üzerinde 

yıpratıcı etkiye neden olabilir. Böyle durumlarda, sayısal olarak işletmenin net kârı 

yüksek olmasına rağmen, işletme temettü ödeyecek yeterli nakdi bulamayabilir. 

İşletmeler, nakit probleminin bulunduğu, sermaye yapısının değiştirilmek istendiği 

veya yatırımcıların vergi avantajları sağlayabilecekleri durumlarda, nakit temettü 

ödemek yerine alternatif yollara başvurabilirler (Bolak, 1998: 260). 

Nakit olarak temettü dağıtımı sonucunda işletmenin aktiflerinde bir azalma, 

hissedarların aktiflerinde ise bir artma meydan gelir. İşletmeler, dönem boyunca 

biriken nakitleri her zaman nakit olarak tutmak istemezler. Paranın değer 

kaybetmesini engellemek ya da faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla 

gerekli olan bazı varlıklara nakit bağlamış olabilirler. Böyle bir durumda işletmenin 

nakit olarak temettü dağıtması, likiditesini önemli derecede olumsuz yönde etkiler 

(Usta, 2002: 51-52). 

Nakit olarak temettü dağıtımının süreci ise şu şekilde işler; önce işletme hisse 

başına dağıtılacak temettüyü açıklar. Bunu izleyen belli tarihler arasında ortakların 
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temettü başvuruları kabul edilir. Belirlenen daha sonraki bir tarihte ise, işletme 

ortakların temettülerini nakden öder (Türko, 2002: 531-532). 

Örnek 1: Güler Tahin Üretim A.Ş.’nin dolaşımda bulunana hisse senedi sayısı 

600.000 adet ve geçen yıl net kârı 2.779.000 liradır. Şirket kârın %38’ ini temettü 

olarak nakit dağıtmaya karar vermiştir. Hisse başına ödenecek temettü kârı ne 

kadardır (Okka, 2009b: 535). 

Güler Tahin Üretim A.Ş. net kârın %38’ini temettü olarak dağıtacağına göre hisse 

başına ödenecek temettü miktarı; 

              

       
                 

2.3.2. Hisse Senedi Olarak Temettü Ödenmesi  

İşletmeler temettü ödemelerini her zaman nakit yapmak zorunda değildir. Hisse 

senedi olarak da temettü ödemesinde bulunabilirler. Hisse senedi olarak temettü 

ödemesi, işletmenin ortaklarına ek hisse senedi şeklinde yapılan bir ödemedir (Emery 

vd., 1998: 486). Hisse senedi temettü ödemesi genellikle işletmenin temettü ödeme 

politikasının bir şekli olarak bilinir. Basit olarak hisse senedi temettü ödemesi, bir 

işletmenin gelirini veya riskini değiştirmeden işletmenin dolaşımda bulunan hisse 

senedi sayısını artırmasıdır (Copeland vd., 2005: 687). Hisse senedi olarak temettü  

ödemesi, işletmenin birikmiş kâr hesaplarından öz kaynak hesabına bir aktarımı 

içerir (Moyer vd., 2008: 527). 

Nakit olarak yapılan temettü ödemelerinde işletmenin mal varlığında azalmalar 

meydana gelmekte ve bununla birlikte işletme kullanılabilir fonlarında bir kısmını 

yitirmiş olmaktadır. İşletmeler kullanılabilir fonlarında bir azalmayla karşılaşmamak 

ve ortakların temettü beklentilerine cevap verebilmek amacıyla hisse senedi temettü 

dağıtımına başvururlar. İşletme hisse senedi temettü dağıtımıyla işletme hesap 

kalemleri arasında bir aktaran işlemi yapar. İşletmenin toplam varlığında herhangi bir 

azalma olmaz. Çünkü hisse senedi temettü ödemesiyle hissedarlara herhangi bir 

ödeme yapılmaz. Sadece ortaklara ödeme yapmadan hisse senedi verir. Hissedarların 

işletme üzerinde ortaklık paylarında hiçbir değişiklik olmaz. Sadece ortakların 
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ellerindeki hisse senedi sayısı artar (Erol, 1999: 217). İşletme yeteri kadar nakde 

sahip değilse bu durumda, ortaklarına hisse senedi şeklinde temettü ödemesi yaparak, 

söz konusu yaşayacağı kayıpları bir nebze de olsa önleme imkanına sahip olabilir 

(Adaoğlu, 2008: 133). 

Hisse senedi temettü ödemesiyle işletmeler, gizli ya da kanuni yedeklerle, 

bünyelerinde tuttukları kârlarının bir kısmını, sermayeye katarak, hissedarlara 

karşılıksız olarak hisse senedi vermektedir. Sermayenin bu şekilde arttırılması 

durumunda, aslında öz sermaye miktarında herhangi bir değişiklik olmamaktadır. 

Bilançodaki yedekler azalmakta ve öz sermayenin oy dağılımı aynı kalmaktadır. 

Ayrıca, ne hissedarların ne de işletmenin varlıklarında yeni bir ilave söz konusu 

olmamaktadır (Ceylan, 2003: 237). 

Örnek 2: Bir işletmenin temettü dağıtımından önce bilançosunun öz sermaye 

bölümünün aşağıdaki gibi olduğunu varsayalım: 

Ödenmiş Sermaye (100 hisse×1.000 TL) = 100.000 

Yasal Yedekler                                          =   20.000 

Olağanüstü Yedekler                                 =   80.000     

İşletmenin %50 bedelsiz hisse senedi dağıtımıyla, olağanüstü yedekler kaleminde 

bulunan 50.000 TL’yi ödenmiş sermayesine ilave ettiğini düşünürsek bilanço 

kalemlerinin durumu aşağıdaki gibi olacaktır: 

Ödenmiş Sermaye (150 hisse×1.000 TL) = 150.000 

Yasal Yedekler                                          =   20.000 

Olağanüstü Yedekler                                 =   30.000     

Bu temettü dağıtımı sonucunda ortakların durumunda herhangi bir değişiklik 

olmamakta, ellerindeki hisse senedi miktarı artarken, hisse senetlerinin fiyatı da aynı 

miktarda düşmektedir (Bolak, 1998: 261).  
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Hisse senedi şeklinde temettü dağıtımının işletme ve hissedarlar açısından 

avantajlı yönleri aşağıdaki gibidir (Akgüç, 1998: 792-793): 

 İşletmeden nakit çıkışı olmadan temettü dağıtımı yapılmaktadır. Kârı işletme 

bünyesinde bırakmakla dağıtmak arasındaki kararsızlık ortadan kalkmakta, 

kâr işletme bünyesinde bırakılarak temettü dağıtımı yapılmaktadır. İşletmeler 

bu şekilde hem temettü dağıtımı yapmakta hem de kârlı yatırımları finanse 

edebilmektedirler. 

 İşletmeler çoğu zaman sermaye artırımına gittikleri zaman, artan sermayenin 

bir bölümünü bedelsiz hisse senedi vermek yoluyla gerçekleştirmekte; 

sermaye artışına katılma bu şekilde hissedarlar açısından cazip hale gelmekte, 

psikolojik olarak da pozitif bir etki yapmaktadır. 

 Hissedarlar temettülerini hisse senedi olarak aldıklarında, ihtiyaç duydukları 

zamanlarda hisse senetlerini paraya dönüştürerek aşamalı olsa da 

temettülerini nakden almak olanaklarını muhafaza etmektedirler. 

 Bazı ülkelerde hisse senedi şeklinde temettü ödemesi vergi avantajı 

sağlarken, ülkemizde böyle bir avantaj söz konusu değildir. 

 İşletmenin mülkiyetinin daha çok gruplara yayılması açısından da, hisse 

senedi vermek yoluyla temettü dağıtımı avantajlı görünmektedir. Hisse senedi 

şeklinde temettü dağıtımı yapan işletmelerin ortak sayısının daha çok olduğu 

görülmektedir. Halka açılmak isteyen işletmelerin temettü dağıtımını hisse 

senedi olarak dağıtması bu yol için etkili bir araç olabilir. 

 Hisse senedi vermek yoluyla temettü dağıtımı, dolaylı bir şekilde hisse 

senetlerini, nominal değeri daha düşük hisse senetlerine bölmek demektir. 

Bunun faydası ise, bir hisse senedinin pazar fiyatının aşırı derecede 

yükselmesini engellemesidir. Bir hisse senedi pazar fiyatının yükselmesi 

onun piyasa da alım satımının zorlaşması demektir. Hisse senedi şeklinde 

temettü dağıtımı, hisse senetlerinin aşırı değerlenmesini önlemekte ve piyasa 

da canlılık oluşturarak hisse senetlerinin alım-satımını kolaylaştırmaktadır.  

Hisse senedi şeklinde temettü dağıtımının sakıncası da vardır. Hisse senedi 

şeklinde temettü dağıtımının işletme yönünden dezavantajı, bir düzeltme yapılmadığı 
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takdirde, işletmenin hisse başına düşen kazanç seviyesini belirleyen eğrinin eğimini 

küçültür ve gelecek dönemler için yapılan kazancın büyüme hızı tahminlerinde 

hatalara neden olabilir (Bakır, 1976: 52). Yine bu uygulamanın hisse senetlerinin 

pazar fiyatını ve hisse başına geliri düşüreceği ileri sürülmektedir. Hisse senedi 

başına gelir, hisse senedi sayısının artması sebebiyle düşse dahi, ortakların elinde 

daha fazla hisse senedi olacağından, ortakların gelirinde bir değişiklik olmayacaktır. 

İşletme bu şekilde alıkoyduğu fonları, yüksek kârlı yatırımlarda kullandığı takdirde, 

ileriki dönemlerde nakden dağıtabileceği temettü oranları da artacak ve böylece 

ortakların gelirlerinde azalma yerine uzun sürede bir artış olacaktır. Hisse senedi 

şeklinde temettü dağıtımın, hisse senedinin pazar fiyatını kesinkes düşüreceği görüşü 

de her zaman için geçerli bir durum değildir. Bir işletmenin hisse senedinin fiyatını 

belirleyen başlıca unsur, söz konusu işletmenin diğerler işletmelere nazaran kazanma 

gücüdür. Sürekli büyüyen, kazanç sağlama kapasitesi artan, ileriki dönemlerde 

nakden dağıtacağı temettünün artacağı yönünde bekleyişlerin olumlu olduğu bir 

işletme, hisse senedi vermek yoluyla temettü dağıtıyorsa, bunun hisse senedinin 

pazar fiyatı üzerindeki düşürücü etkisi çok az bir etkiye sahip olabilir ya da 

olmayabilir. Hisse senedi şeklinde temettü dağıtımı yapan işletmelerin temettü 

dağıtımından sonra hisse senetlerinin fiyatlarında fazla değişiklik olmadığı 

gözlemlenmiştir. Ayrıca hisse senetlerinin piyasa fiyatlarının düşmesi ve böylece 

hisse senetlerinin alım-satımın kolaylaştığı bir sürece girmesi, hisse senetlerinin 

pazarını genişleteceğinden dolayı fiyat düşüşü sınırlı kalacaktır (Akgüç, 1998: 794). 

Sonuç olarak hisse senedi şeklinde temettü ödemesi, sermaye piyasasının çok 

gelişmiş olduğu ve vergi yönünden özendirici tedbirlerin alındığı ülkelerde sık 

rastlanan bir durumdur. İşletme açısından, hisse senedi şeklinde temettü ödemesi 

yapılmasının amacı, nakdin işletme bünyesinde tutulmak istenmesidir (Ceylan, 2003: 

237-238). 

2.3.3. Şirketin Kendi Hisse Senetlerini Satın Alarak Temettü Ödemesi 

İşletmeler çok fazla nakde sahip olmalarına karşılık, bu nakdin 

kullanılabileceği kârlı yatırım fırsatlarının bulunmamasından dolayı eldeki nakdi 

dolaşımda bulunan hisse senetlerini geri almak amacıyla kullanması çekici gelebilir. 
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Bir işletmenin dolaşımda bulunan hisse senetlerini geri satın alması, temettü 

dağıtımının bir alternatifidir (Bolak, 1998: 263). İşletmeler genellikle ortaklarına 

nakit olarak temettü ödemek isterler. İşletmenin kendi hisse senedini satın alarak 

temettü ödemesi nakit temettü ödemelerinin de bir alternatifidir (Emery vd., 1998: 

484). 

Bir işletmenin kendi hisse senetlerini satın alması dolaşımda bulunan hisse 

senedi sayısını azaltmakta ve bu uygulama işletmenin net kârını etkilememesi 

şartıyla hisse başına düşen kârları artırmaktadır. Bu şekilde hissedarların hisse 

senetlerinin piyasa fiyatı artmış olmakta ve hissedarlar nakit olarak temettü almak 

yerine, bu şekilde sermaye kazancı elde etmiş olmaktadırlar(Özdemir, 1999: 424).  

Hisse senetlerinin geri satın alınmasının iki şekli vardır (Türko, 2002: 535);  

1. İşletmenin hissedarlarına dağıtmak için nakde sahip olduğu ve bu nakdi 

temettü olarak ortaklarına dağıtmak yerine hisse senetlerini geri satın almak 

amacıyla kullanması,  

2. İşletmenin sermaye yapısının çok fazla öz sermaye ağırlıklı olduğu 

düşünüldüğü durumlarda işletmenin borçlanarak hisse senetlerini geri satın 

alması. Böyle bir uygulama işletmenin sermaye yapısında öz sermaye oranını 

azaltacaktır. 

İşletmelerin böyle bir politika izlemeleri iki nedenden kaynaklanmaktadır 

(Yükçü, 1999: 1019): 

1. İşletmenin hissedarlara nakit ödeme yapma güçlülüğü yaşaması. Çünkü 

işletme her zaman ortaklara nakit olarak temettü ödeyecek nakde sahip 

olamayabilir. 

2. İşletmenin finansal kaynakları içinde hisse senetlerinin ağırlığının fazla 

olmasıdır. 

Böyle bir uygulama genellikle, borç/öz kaynak oranı düşük olduğundan dolayı 

öz kaynaklarını azaltarak, sermaye yapısında önemli değişiklikler yapmak isteyen 

işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Bu uygulamanın başka bir nedeni ise ele 
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geçirme (take-over) girişimi olabilir. Hisselerin satın alınması nakit düzeyleri yüksek 

olan işletmeler için uygun olabileceği gibi, bazı işletmeler bu uygulamayı büyük 

oranlarda borçlanarak da gerçekleştirebilirler. Borçlanma yoluyla 

gerçekleştirildiğinde işletmelerin borç/ öz kaynak oranları yükselir. Bu uygulamada 

hissedarların temettü yerine hisse senedini kabul etme zorunluluğu yoktur. Ancak 

kabul edenlere hisse senetlerinin karşılığında piyasa fiyatından daha yüksek fiyatlar 

önerilmektedir. Hisselerini satmayan ortaklar ise ellerindeki hisse senetlerinin değer i 

artacağından, temettü yerine sermaye kazancı elde etmektedirler (Sayılgan, 2006: 

349). 

Hissedarlar açısından, işletmenin nakit olarak temettü dağıtması ile hisse 

senetlerini geri satın alması yoluyla elde edecekleri gelir açısından pek bir fark 

bulunmamaktadır. Hisseler değer kazanacağından, hissedarlar hisselerini satarak 

gelir elde edebilirler. Elde edilen gelirin vergilendirilmesi bakımından 

değerlendirilirse, hisse senetlerinin satılması durumunda daha kârlı bir durum ortaya 

çıkabilir. Çünkü temettü alınması durumunda ise bir vergi borcu ortaya çıkmaz 

(Yükçü, 1999: 1019). Diğer bir ifade ile hisse senetlerinin geri satın alınması 

nedeniyle oluşan değer artışının vergisinin, temettü olarak ödeme yapıldığında ortaya 

çıkan gelir vergisinden daha düşük olması hisse senetlerinin geri satın alma işlemini 

daha çekici hâle getirir. Böylece, hissedarlar aynı gelir için daha az vergi 

ödeyeceklerdir (Bakır, 1976: 56). 

Nakit olarak temettü ödemesi yerine, hisse senetlerinin geri satın alınmasının 

hissedarlar açısından fark oluşturmayacağını bir örnekle açıklayalım: 

Örnek 3: ABC işletmesi aşağıdaki verilere sahiptir: 

Vergiden sonraki net kâr                     2.000.000 

Hisse senedi sayısı                                        500 

Pay başına kazanç                                       4.000 

Temettü dağıtım öncesi piyasa fiyatı        60.000 

Fiyat/kazanç oranı                                           15 



44 
 

 
 

ABC işletmesinin 1.500.000 TL temettü dağıtmak istediğini varsayalım. 

Temettü dağıtımı, nakit ya da hisse senetlerinin geri satın alınması yoluyla 

ödenebilecektir. Eğer işletme nakit olarak temettü ödemeye karar verirse, temettü 

dağıtmadan önce, hisse senetlerinin fiyatı 63.000 TL’ ye yükselecektir. Bu durumda, 

nakit olarak beklenen temettü 3.000 TL olacaktır. (1.500.000/500). İşletmenin hisse 

senedi satın almayı düşündüğünü ve hissedarlarına hisse senedi satın alma fiyatı 

olarak 63.000 TL teklif ettiğini düşünelim. Bu durumda, ABC İşletmesi, piyasadan 

1.500.000/63.000 = 23.81 adet hisse senedi satın alabilecektir. İşletmenin hisse 

senedi başına geliri ise (2.000.000/ 500-23.81)= 4200 TL olacaktır. Hisse 

senetlerinin geri satın alınmasıyla, hisse başına fiyat/kazanç oranı değişmez ve 15 

olarak alınırsa, işletmenin hisse senetlerinin piyasa değeri 4.200×15= 63.000 TL 

olacaktır. Bu çıkan sonuç ise temettü dağıtımının nakit olarak yapılması 

durumundaki değere eşittir (Ceylan, 2003: 238). İşletmenin hisse senetlerini geri 

satın alarak yaptığı temettü ödemesinde, eğer sermaye kazançları, gelir vergisine 

kıyasla daha az vergilendiriliyor ya da hissedar vergiden kaçınmak olanağını 

bulabiliyorsa, hissedarın net geliri nakit temettü ödemeye göre daha fazla olacaktır. 

Ancak bu tarz bir temettü dağıtımı, hisse senetlerinin geri satın alınmasının 

işletmenin kârını etkilememesi, geri satın alma işleminden sonra hisse senedinin 

Fiyat/Kazanç oranının değişmemesi ve hisse senetleri piyasa değerinden satın 

alınması gibi kritik varsayımlara dayandığından, hissedarlar açısından riskli bir 

ödeme türü olacaktır. Bu kritik varsayımların gerçekleşmeme ihtimalinden dolayı 

ortakların nakden temettü almayı tercih etmeleri beklenir (Akgüç, 1998: 797). 

İşletmenin kendi hisse senetlerini geri satın almasının faydaları ise aşağıdaki 

gibidir (Keown vd., 1998: 423-424): 

 İşletme için bir iç yatırım fonu sağlar. 

 İşletmenin sermaye yapısını değiştirir. 

 Her bir ortağın gelirini olumlu yönde etkiler. 

 Azınlık paya sahip hissedarları elimine eder. 

 Sulandırmaya karşı korur. Yani işletme riskini en aza indirir ve işletme 

yönetiminin kontrolü elinde tutmasını sağlar. 
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 Küçük ortaklara hizmeti ortadan kaldırır ve böyle firma maliyetini aşağıya 

çeker. 

 Hissedarlara vergi avantajı sağlar. 

Sonuç olarak işletmelerin kendi hisse senetlerini geri satın alması, dolaşımda 

bulunan hisse senedi sayısını azaltacak ve böylece hisse başına düşen kazanç 

artacaktır. Hisse başına düşen kazancın artması piyasadaki yatırımcılara pozitif 

sinyal gönderecek ve hisse senedinin piyasa değerini artıracaktır (Gitman, 2003: 

575). 

2.3.4. Hisse Senetlerinin Nominal Değerinin Azaltılması Yoluyla Hisse 

Senetlerinin Sayısının Artırılması Şeklinde Ödenen Temettü (Stock Splits) 

Hisse senedi bölünmesi, işletmenin hisse senedi fiyatını düşürmek, dolaşımda 

bulunan hisse senedi sayısını artırmak için kullanılan bir yöntemdir. Hisse senedi 

bölünmesi işletmenin sermaye yapısını etkilemez. Hisse senedi bölünmesi ile işletme 

hisse senedi fiyatını düşürüp piyasada alım-satımı kolaylaştırarak, hisse senedi 

fiyatının yükseleceğine inanmaktadır (Gitman, 2003: 574). 

Hisse senedi bölünmesi işletmenin dolaşımda bulunan hisse senetlerinin 

sayısının artırılmasıdır. Teoride, hisse senedi bölünmesi hisse senetlerinin fiyatını 

düşürür ve oransal olarak da hisse senedi sayısını artırır. Diğer bir deyişle, hisseleri 

daha küçük parçalara ayırır. Ancak, işletmeler genellikle hisse senedi bölünmesini, 

hisse senetlerinin fiyatı çok yükselmişse ya da yönetim gelecekte işletmenin parlak 

olacağını düşünüyorsa tercih eder. Bu yüzde hisse senedi bölünmesi yoluyla temettü 

dağıtılması yatırımcılar açısından pozitif sinyal olarak algılanır ve bu sayede hisse 

senetleri fiyatları da bundan olumlu yönde etkilenir (Brigham, 1999: 480). 

Hisse senedi bölünmesi temel olarak hisse senetlerinin likiditesinin artırılması 

amacı ile kullanılan bir yöntemdir. Eğer bir hisse senedinin piyasa fiyatı yükselerek; 

likiditesini olumsuz bir yönde etkileyecek bir seviyeye gelmişse, işletme yönetimi 

hisse senedini belli oranlarda bölme kararı verebilir. Örneğin 1/2, 1/4 gibi oranlar 

kullanılabilir. Mesela 1/2 oranı kullanılması kararlaştırılmışsa, hissedarlara 

ellerindeki hisse senedinin fiyatının yarısı fiyatına sahip iki adet hisse senedi verilir. 
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Hisse senedi bölünmeleri, yatırımcılar tarafından, işletmenin hisse senetlerinin 

fiyatının artacağına ilişkin bir beklentiye sahip oldukları şeklinde de algılanabilir. Bu 

beklentiden dolayı işletmede özel bir gelişme, büyüme olmadığı halde hisse senedi 

bölünmelerinden sonra mevcut hisse senetlerinin fiyatlarında genellikle bir artış 

olduğu gözlenmektedir. Bu artış pozitif beklentilerden dolayı olabileceği gibi, 

bölünmeden dolayı daha likit bir nitelik kazanmış olmalarından da kaynaklanıyor 

olabilir (Sayılgan, 2006: 346). 

Bu uygulamada hissedarların elindeki hisse senetlerinin adedi artar; fakat hisse 

senetlerinin nominal değeri aynı oranda azaldığından her bir hissedarın işletmedeki 

göreli payı değişmemiş olur. Hisse senetlerinin bölünmesi ile işletmenin akçeleri 

etkilenmez, öz sermaye kalemleri arasında bir aktarma meydana gelmez (Akgüç, 

1998: 795). 

Örnek 4) ABC işletmesinden sermayenin 5.000 nominal değerli 400 adet hisse 

senetlerinden oluştuğunu varsayalım. İşletme bire iki oranında hisselerini artırması 

durumunda ABC işletmesinin hisse senedi bölmeden önceki ve sonraki durumu 

aşağıdaki gibidir (Horne ve Wachowicz, 2001: 505); 

Bölünmeden önce; 

Ödenmiş sermaye                2.000.000 

(400×5.000 TL) 

Yasal yedek akçe                 1.000.000 

İhtiyari yedek akçe             7.000.000  

TOPLAM                         10.000.000 

Bölünme sonrası; 

Ödenmiş sermaye                2.000.000 

(800×2.500 TL) 
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Yasal yedek akçe                1.000.000 

İhtiyari yedek akçe             7.000.000 

TOPLAM                          10.000.000 

Görüldüğü gibi bölünmeden sonra hisse senedi sayısı iki katına çıkarken, hisse 

senedinin nominal değeri de yarı fiyatına düşerek 2.500 TL olmuştur. Sonuçta 

ödenmiş sermaye toplamında herhangi bir değişiklik olmamıştır. 

Hisse senedi bölünmesinin en önemli amacı hisse fiyatlarının aşırı yüksek 

olması nedeniyle alım-satımı güçleşmiş hisse senetlerinin fiyatlarını aşağıya çekmek, 

normal alış-satış fiyatı seviyesine getirmektir. 

Hisse senedi bölünmesi yoluyla ödenen temettü, hisse senedi olarak ödenen 

temettüden farklı olarak birim hisse senedi fiyatını değiştirir, fakat hisse senedi 

olarak ödenen temettünün tersine öz sermayenin, öz sermaye fazlasının ve yedeklerin 

miktarlarını değiştirmez (Bakır, 1976: 52). 

Hisse senedi bölünmesi genellikle işletmenin kârlarının yüksek olduğu büyüme 

dönemlerinde uygulanan bir politikadır ve yatırımcı işletmenin geleceği konusunda 

olumlu bir algılama içerisindedir (Okka, 2009b: 537). 

Hisse senedi bölünmesinden önceki nakit temettü dağıtım oranı ile bölünmesi 

sonrası dağıtım oranı çoğu defa farklı olur ve bu fark genellikle hisse sahibi 

lehinedir. Mesela, 200 adet hisse senedi olan bir ortak hisse başına 20 TL temettü 

alıyor ve işletme ikide bir bölünme yapıp temettüyü 12 TL’ye düşürmüş ise hisse 

sahibi bu işlemden kârlı çıkacaktır. Bölünme ile 200 adet hisse senedi 400 adede 

çıkacak, buna karşılık hisse başına 20 TL yerine 12 TL alacaktır (Bakır, 1976: 52-

23). 

Bölünmeden önce; 

200×20= 4.000 

Bölünmeden sonra; 
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400×12= 4.800 temettü alacaktır. 

Bazı durumlarda, işletmeler dolaşımda bulunan hisse senetlerini artırma yerine 

azaltma işlemi olan ters bölünme (reverse splits) politikasını da uygulayabilir. Ters 

bölünme finans literatüründe az rastlanan bir uygulamadır (Ross, 1993: 526).  

Reverse stock split işletmenin hisse senedi fiyatlarının epeyce düştüğü zaman, 

işletmenin hisse fiyatlarını artırmak için kullandığı bir uygulamadır (Gitman, 2003: 

575). Bu uygulamada fiyatı optimal fiyat aralığından daha düşük bir düzeyde kalan 

hisse senetlerini birleştirerek, hisse fiyatlarını yukarı çekmek istenmektedir 

(Sayılgan, 2006: 347). Mesela üçte bir ters bölünme ile her ortağın elindeki eski üç 

adet hisse senedi alınıp yerine bir adet yeni hisse senedi verilir. Böylelikle 

hissedarların elindeki hisse senedinin değeri üç kat artmış olacaktır (Ross, 1993: 

526). 

Ters bölünme işlemi genellikle fiyatların çok düşük seviyelere indiği 

dönemlerde tercih edilmekte ve düşük fiyatlardan dolayı ortaya çıkabilecek olumsuz 

düşüncelerin ortadan kaldırılması için uygulanmaktadır. Genellikle bu tarz bir 

uygulamayı işletmeler pek fazla tercih etmezler. Çünkü ters bölünme işleminin 

gerçekleştirilmesi ile işletmenin başarısızlığı kabul edilmektedir (Bakır, 1976: 53). 

2.3.5. Diğer Temettü Ödeme Şekilleri 

Temettü ödenmesi denildiği zaman ilk akla gelen nakit temettüdür. Zaten aksi 

belirtilmedikçe de temettü dağıtımı nakit temettü dağıtımı yerine kullanılmaktadır. 

Diğer bir taraftan hisse senedi olarak da temettü ödenmesi de, özellikle sermaye 

piyasası çok gelişmiş ve vergi yönünden özendirici önlemler getirilmiş ülkelerde çok 

rastlanan diğer bir temettü ödeme şeklidir (Bakır, 1976: 53). 

Temettü ödeme şekilleriyle ilgili olarak işletmelerin bazı istisnai uygulamaları 

olabilmektedir. Mesela, uygulamada çok sık rastlanmasa bile bazı ülkelerde temettü 

ödeme şekliyle ilgili olarak şu uygulamalara da gidilebilmektedir (Özdemir, 1999: 

424): 
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 Seçmeli temettü dağıtımı 

 Ayni temettü (property dividends) 

 Bono temettü (scrip dividends) 

 Tasfiyeden temettü (liquidating dividends) 

 İntifa senedi temettü  

2.3.5.1. Seçmeli Temettü Dağıtımı 

Seçmeli temettü ödemesi hissedarlara nakit ya da senet temettü alma 

hususunda seçme hakkı verilmesidir (Kaba, 2009: 52). 

Temettü dağıtımı yapılacağı duyurulduktan sonra belirli bir süre içinde 

hissedarlarca verilecek karar, hisse senetlerinin piyasa değeri ile nakit temettü 

miktarının karşılaştırılması sonucu alınacaktır. Eğer iki alternatiften elde edilecek 

fayda birbirine eşit ya da birbirine yakınsa alınacak yeni senetlerin saklanması ya da 

satılması yerine, yatırımcılara nakit temettü alternatifini tercih edeceklerdir (Gürel, 

2008: 38). 

Nakit temettü almakla elde edilecek kazancın, yeni hisse senet alma 

alternatifinden elde edilecek kazançtan daha düşük olması durumunda ise, 

hissedarlar senet temettü alternatifini tercih edecek ve böylelikle işletme de ihtiyacı 

olan nakit fonları işletme bünyesinde tutma imkânını korumuş olacaktır (Kaba, 2009: 

52). 

2.3.5.2. Ayni Temettü (Property Dividends) 

Bazı işletmeler, hissedarlarına ürettikleri malları temettü karşılığı olarak 

verebilir. Bu şekilde temettü ödenmesine, uygulamada pek sık rastlanmamaktadır 

(Ceylan, 2003: 239). Ayni olarak temettü dağıtımı işletmenin mallarının ya da 

işletmeye ait bazı malların ortaklarına temettü olarak dağıtması durumudur. Mesela, 

zeytin yağ üretimi yapan bir işletmenin, hissedarlarının yıllık zeytin yağ ihtiyacını 

temettü olarak karşılayabilir. Bunun yanında, işletme, ortak olduğu başka bir 

ortaklığa ait taşınabilir varlıkları da ayni temettü olarak dağıtabilir. Nakit temettü 
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ödemesinde olduğu gibi, ayni olarak temettü dağıtımında da işletmenin toplam 

varlığında bir azalma meydana gelir (Erol, 1999: 216). 

Eğer işletme, mamul stoklarını ya da fazla olan hazine bonolarını elden 

çıkarmak istiyorsa, hissedarlarına temettü olarak söz konusu mamulleri ya da 

bonoları ayni temettü olarak dağıtabilir (Usta, 2002: 52). 

Bu tarz temettü dağıtımının iki temel amacı vardır (Gürel, 2008: 39): 

 Eldeki nakdi koruma ve alternatif yatırımlara yönelmek. 

 İşletmenin elinde bulunan stok fazlasını en aza indirmek. 

2.3.5.3. Bono Tipi Temettü (Scrip Dividends) 

Bu temettü ödeme yönteminde, temettüye karşılık olmak üzere, hisse 

sahiplerine belirli bir süre için faizli bonolar verilmektedir. Böylelikle işletme 

temettü ödemesini daha ileriki bir tarihlerde ödeme fırsatına sahip olmaktadır (Usta, 

2002: 52). 

Bono tipi temettü ödemesi genellikle işletmenin nakit sıkıntısı içinde olduğu, 

ortaklarına nakit olarak temettü ödeyemeyeceği ya da elindeki nakdi daha acil 

ihtiyaçları için kullanma gereği duyduğu ya da daha fazla getiri elde edeceğini 

düşündüğü yatırımların finansmanında kullanmak için nakdi işletme bünyesinde 

bırakabilir (Bakır, 1976: 54). 

İşletme yönetiminin, gerçekte elde ettiği kârları nakde dönüştürebilmek için, 

belli bir zamanın geçmesini beklemek zorunda olduğu durumlarda bono tipi temettü 

tercih edilebilir. İşletmenin bu tarz bir nakit sıkıntısı olmadan bu yöntemi tercih 

etmesi, işletme hissedarlarını temettü ile ödüllendirmek yerine daha fazla bir 

maliyetle uzun vadede zarara uğratabilir (Gürel, 2008: 38). 

2.3.5.4. Tasfiyeden Temettü  

Bir işletmenin tasfiyeye gitmesi, elindeki mevcut varlıkların bir kısmını ya da 

tamamını cari fiyatlarla satması anlamına gelmektedir. İşletmenin bu satış sonrasında 

elde ettiği gelirleri, borçlarından düştükten elindeki hisse senedi sayısına bölerek 
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işletme hissedarlarına dağıtabilir. İşletmenin uyguladığı bu yönteme tasfiyeden 

temettü adı verilmektedir (Gürel, 2008: 39). 

Başka bir ifadeyle, işletmenin tasfiyeye gitmesi durumunda elindeki mevcut 

varlıkların hisse sahiplerine dağıtılması bir nevi temettü dağıtımı olmaktadır. Mesela, 

petrol ve maden işletmeleri faaliyetleri gereği bazı varlıklarını tekrar kullanmak 

üzere harcarlar. Bu tür varlıklar için ayrılan yenileme ya da zararları karşılama 

fonları ihtiyaç duyulmadığı dönemlerde pay sahiplerine temettü şeklinde dağıtılabilir 

(Bakır, 1976: 54). 

2.3.5.5. İntifa Senedi Temettü  

Bazı işletmeler, işletme hissedarlarına temettü ödemesi olarak intifa senetleri 

vermektedir. Bu şekilde yapılan temettü ödemelerine, uygulamada pek sık 

rastlanmamaktadır (Ceylan, 2003: 239). 

İntifa senetleri, şirket genel kurulunun alacağı kararla bazı kimseler çeşitli 

hizmetler ve alacak karşılığı olarak kuruluştan sonra verilen ve sermaye payını temsil 

etmeyen hisse senetleridir (Karan, 2011: 314). İntifa senetleri sahiplerine net kâra, 

tasfiye bakiyesine iştirak ya da yeni hisse senedi alma hakları sağlarlar. İntifa 

senetleri özellikle kuruculara verilir. Nakit ya da diğer temettü türlerinde ödeme 

yapmak istemeyen işletmeler, intifa senetlerini temettü olarak dağıtabilmektedirler 

(Bakır, 1976:  54). 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKASININ FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİSİ 

3.1. TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKASININ FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE 

ETKİSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLER  

Temettü politikalarına ilişkin en çok tartışılan konu, işletmelerin yatırım 

kararları ile sermaye yapılarının veri olarak alındığı durumlarda, uyguladıkları 

temettü dağıtım politikasının firma değeri, dolayısıyla firmanın hisse senetlerinin 

piyasa fiyatı üzerindeki etkisinin ne olacağıdır. Temettü dağıtım politikasının firma 

değeri üzerine etkisi konusunda çeşitli görüşler ortaya atılmıştır. Burada finansal 

amaç, firmanın piyasa değerini, dolayısıyla ortakların refahını en üst seviyeye 

çıkarma şeklinde belirlendiğine göre; temettü dağıtım politikası hisse senetlerinin 

piyasa fiyatına etkisi yönünden de önem kazanmaktadır (Kaba, 2009: 32). 

Temettü dağıtım politikasının hisse senedinin piyasa değerini etkileyip 

etkilemediği, etkiliyorsa ne şekilde etkilediği, 1960’lı yıllardan beri, finans 

literatürünün ilgilendiği önemli konulardan biri haline gelmiştir. Bu konu ile ilgili ilk 

görüş, Modigliani ve Miller’in (M-M) başını çektiği, temettü dağıtım politikasının 

firma değerini etkilemediği görüşü ile Lintner ve Gordon’un savunduğu, temettü 

dağıtım politikasının hisse senedi fiyatı üzerinde etkili olduğu görüşüdür (Bolak, 

1998: 264). 

Temettü dağıtım politikalarını pek çok faktör etkilemektedir. İşletmenin 

mevcut yatırım fırsatları, alternatif sermaye kaynağı, hissedarların şu an ya da 

gelecekte gelir elde etme tercihleri vb. gibi (Weston ve Brigham, 1993: 667). 

Temettü dağıtımı ile firma değeri arasındaki ilişkinin incelendiği bu bölümde; 

 Modigliani ve Miller Teorisi (Dividend Irrelevance Theory) 

 Eldeki Kuş Teorisi (Bird-in-the-Hand Theory) 

 Vergi Farklılığı Teorisi (Tax Prefence Theory) 

 Walter Formülü 

 Diğer Görüşler  
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ele alınacaktır. 

3.1.1. Modigliani-Miller Yaklaşımı (Kâr Payı İlişkisizlik Yaklaşımı) 

1961 yılında Merton H. Miller ve Franco Modigliani tarafından yazılan “Kâr 

Dağıtım Politikası, Büyüme ve Hisse senetlerinin Değerlemesi” adlı makale, temettü 

dağıtım politikasıyla hisse senedi fiyatları arasındaki ilişkiyi konu alan ilk 

çalışmalardan biridir. Bu makalede Modigliani-Miller, belirli varsayımlar 

çerçevesinde temettü dağıtım politikasıyla hisse senetlerinin değeri arasında herhangi 

bir ilişki olmadığını savunmuşlardır. Bu yazarlara göre, işletmenin elde ettiği kârın 

dağıtılması ya da dağıtılmaması hissedarlar açısından bir değişiklik oluşturmaz. 

Hisse senedinin değerini belirleyen işletmenin piyasa değerini etkileyen unsurların 

işletme riski ve temel kazanma gücü olduğunu savunmuşlardır. Tam rekabet 

koşullarının geçerli olduğu sermaye piyasalarında, cari kâr payının hisse senedi 

değeri üzerinde herhangi bir etkisi yoktur (Modigliani ve Miller, 1961: 419). 

Modigliani ve Miller’in bu kuramı üç temel varsayım çerçevesinde geçerlidir 

(Modigliani ve Miller, 1961: 412): 

1. “Mükemmel Sermaye Piyasalarında” alıcı ve satıcıların hiçbirisi işlemleriyle 

hisse senetleri fiyatlarının belirlenmesinde, yeterince önemli bir etkiye sahip 

değildir. Tüm işlem yapanlar fiyatların belirlenmesinde ve hisse senetlerinin 

diğer tüm özellikleri hakkındaki bilgiye eşit şekilde ve maliyetsiz olarak 

erişebilmektedirler. Menkul kıymetler satın alındığında, satıldığında veya 

ihraç edildiğinde, transfer vergisi ya da diğer işlem maliyetleri söz konusu 

değildir. Dağıtılmış ve dağıtılmamış kârlar arasında veya temettü ve sermaye 

kazançları arasında vergilendirme bakımından farklılık bulunmamaktadır. 

2. “Rasyonel Davranış”, yatırımcıların daha az refah yerine her zaman daha 

fazla refahı tercih edecekleri ilkesine dayanır. Başka bir deyişle, yatırımcının 

refahındaki artışın nakit temettü dağıtımı ya da hisse senedinin piyasa 

değerindeki artış yoluyla olması yatırımcı açısından bir fark 

oluşturmayacaktır. Sonuç olarak bir yatırımcı için önemli olan daha fazla 

refahtır. 
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3. “Tam Belirlilik” her bir yatırımcının, her işletmenin gelecekteki yatırım 

programları ve gelecekteki kârları hakkında tam güvenini ifade eder. Bu 

güven nedeniyle, analizin bu aşamasında fonların kaynakları olarak hisse 

senedi ve tahvil arasında ayırım yapma gereksinimi yoktur. 

Modigliani-Miller’e göre bir işletmenin esas değerini aşağıdaki unsurlar etkiler 

(Gökçe, 2004: 84); 

 İşletmenin gelecekteki kazanma gücü, 

 İşletmenin riski, 

 Varlıklara yapılacak yatırım politikası. 

M-M teorisi belli varsayımlara dayanmaktadır. Bu varsayımlar şu şekilde 

belirtilebilir (Yükçü, 1999: 1008): 

 Yatırımcının hisse senedi alım satım işlemlerinde herhangi bir işlem maliyeti 

yoktur. Alım satım işlemleri için komisyon veya herhangi bir ücret ödenmesi 

söz konusu değildir. 

 Gelir ve kurumlar vergisi ödenmemektedir. 

 İşletmelerin hisse senedi çıkartma maliyetleri yoktur. 

 İşletme yöneticileri ve yatırımcılar işletme hakkında aynı bilgilere sahiptir. 

Yani tam bir belirlilik söz konusudur. 

 Sermaye piyasasında tam rekabet koşulları geçerlidir ve bütün yatırımcılar 

rasyonel davranırlar. 

 Finansal kaldıracın, sermaye maliyeti üzerinde etkisi yoktur. 

 İşletmenin sermaye bütçelemesiyle ilgili politikaları, temettü politikalarından 

bağımsızdır. 

Bu varsayımların geçerli olduğu ekonomilerde hisse senetlerini ellerinde 

bulunduranları, kârları dağıtılmayıp işletme bünyesinde bırakılması ile senetlerin 

gerçekleşecek değer artışı veya temettü şeklinde elde edecekleri gelirleri 

etkilememektedir. Çünkü dağıtılacak temettü kadar ortaya çıkacak gereksinim borç 

veya öz kaynaklardan karşılanması durumunda ise, işletmenin dağıttığı temettü ile 
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artan piyasa değeri, tekrar düşerek eski seviyesine gelecektir. Fakat hem gelişmiş 

hem de gelişmekte olan sermaye piyasalarında yukarıda sayılan varsayımların tam 

olarak varlığından bahsetmek oldukça güçtür. Bu yüzden temettü dağıtımının hisse 

senedi fiyatlarını dolayısıyla işletmelerin piyasa değerliliğini etkilemediğini bu 

varsayımlar doğrultusunda söylemek mümkün değildir (Demir, 2001: 63). Nitekim 

gerek işletmeler, gerekse yatırımcılar vergi ödemek zorundadırlar. İşlemler masrafa 

tabi olduğu gibi, menkul kıymet ihraçlarının da bir maliyeti vardır. Yöneticiler 

işletmenin geleceği konusunda işletme dışındaki yatırımcılardan daha çok ve detaylı 

bilgiye sahiptirler. İhraç ve işlem maliyetleri, öz sermaye maliyetinin temettü dağıtım 

politikası tarafından etkilenmesine sebep olmaktadır (Türko, 2002: 522). 

Kâr payı getirisi 

         

           15                     

           =%15 

           10  

 

             5       

            

              0         5                 10  15        Büyüme Oranı g(%)  

Şekil-7: Modigliani-Miller Hipotezi 

 Kaynak: Türko, 2002: 523. 

Şekil-7’de M-M’nin temettü dağıtım politikasının hisse senedi fiyatlarını 

etkilemeyeceği görüşü yansıtılmaktadır. Burada işletmenin öz sermaye maliyeti %15 

olup temettü dağıtımından etkilenmemektedir. Yani sabittir. İşletme elde ettiği kârın 

tamamını temettü olarak dağıtırsa (dikey eksende görüldüğü gibi) öz sermaye 

maliyeti %15’tir. Eğer elde ettiği kârın tamamını dağıtmazsa (yatay eksende 

görüldüğü gibi) bu kez öz sermaye maliyeti yine %15’tir. Yatırımcının %15’lik 
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temettü getiri ya da %10 temettü getirisi ve %15 sermaye kazancı getirisi veya 

tümüyle %15’lik sermaye kazancı getirisi seçenekleri arasında tamamen kayıtsız 

kaldığı kabul edilmektedir (Türko, 2002: 523-524). 

M-M varsayımlarının geçerliği olduğu piyasalarda, hisse senetlerinin fiyatları, 

verimlerinin (temettü+değer artışı) birbirine eşitliğini sağlayacak biçimde oluşur. 

Aksi durumda, düşük verimli hisse senetleri elden çıkartılarak yüksek verimli hisse 

senetleri alınmak istenir. Böyle bir durumda düşük verimli hisse senetleri fiyatları 

düşer ve verim oranı satılmayı gerektirmeyecek seviyeye çıkar. Eğer bu söylenenleri 

formülize edecek olursak (Modigliani ve Miller, 1961: 412-413); 

                                                                  

                                                                         

Buna göre; 

                   

     
                       

Yukarıdaki eşitliği şu şekilde yazmak da mümkündür; 
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Yukarıda verilen (2) nolu eşitlikten toplam firma değeri tekrar yazılırsa; 

      

 

       
               

 
 

      

                                                    

Yani t zamandaki hisse senetlerinin toplam değeri; t döneminde ödenecek 

toplam temettülerin (t+1) dönemindeki toplam hisse senetleri değerine eklenir. Bu 

elde edilen değerden (t+1) döneminde çıkarılan yeni hisse senetlerinin değerinin 

çıkarılmasıyla bulunan miktarın bugünkü değerine eşittir.  

Eşitlikteki sonuncu terim (        ), söz konusu dönem içinde satılan yeni 

hisse senetlerinin değerini göstermektedir. Bu terim aracılığı ile dağıtılan temettü 

miktarı işletme değerini      etkileyebilir. Çünkü dağıtılan temettü miktarının 

yüksekliği oranında ek finansman ihtiyacı da artacaktır. Fakat temettü dağıtım kararı 

firma değerini,(   ) terimi ile doğru orantılı,             terimi ile ise ters orantılı 

etkilediği görülmektedir. Bu etkiler birbirini karşılıklı olarak yok edecek olursa 

temettü dağıtım kararlarının işletme değeri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacaktır 

(Bakır, 1976: 18). 

                                                       

                                                 

Yeni çıkarılacak hisse senedi toplam değerinin; 

                      olması gerekir.            (4) 

Bu eşitlik (3) nolu denklemde yerine konursa, aşağıdaki denklem elde edilir: 
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Görüleceği üzere denklemde    terimleri birbirlerini götürmüş, geriye 

                  terimleri kalmıştır. Bunlarda    değişkeninden bağımsız olarak 

oluşmaktadır. 

Modigliani-Miller varsayımları altında temettü dağıtım politikalarının 

geçersizliği görüşünün, açıklığa kavuşturulması gereken bir noktası daha vardır. Bu 

nokta, dağıtılacak temettü kadar ortaya çıkacak ek finansman ihtiyacının öz 

kaynaktan ya da borçlanma yoluyla karşılanması durumunda ne olacağıdır. 

Yukarıdaki denklemde, bu ihtiyacın yeni hisse senedi çıkarılarak karşılandığı kabul 

edilmekte ve dağıtılan temettü ile hisse senedi değerinden sağlanan artışın 

çıkarılması zorunlu yeni hisselerin etkisi ile eski seviyesine döndüğü 

ispatlanmaktadır. Peki, yeni hisse senedi çıkarma yerine borçlanmaya gidilirse ne 

olacaktır? M-M görüşüne göre, ek finansman ihtiyacının borçlanma yolu ya da öz 

kaynaktan sağlanması sonucu etkilemez. Çünkü borçlanmanın gerçek maliyeti ile öz 

sermayenin gerçek maliyeti aynı olup, işletmenin değerlendirilmesi ile sermaye 

yapısı (borç/öz sermaye) arasında bir bağıntı yoktur (Bakır, 1976: 19). 

Belirsizliğe rağmen temettü politikası ilişkisizliği (Modigliani ve Miller, 1961: 

428-429), M-M teorisinde en çok tartışılan konulardan biri de “belirlilik” 

varsayımıdır. Bu tartışmalardan dolayı Modigliani-Miller “belirlilik” varsayımını 

kaldırarak, temettü dağıtım politikası ile firma değeri arasındaki ilişkiyi tekrar 

incelemişlerdir. Yani yatırımcılar işletmenin gelecek kârları hakkında bilgiye sahip 

değillerdir. Ancak yine de belirsizliğe rağmen temettü politikası ile firma değeri 

arasında herhangi bir ilişki olmadığı sonucuna ulaşmışlardır.  

Modigliani-Miller’e göre gelecek dönemin belirsiz olması belirlilik varsayımı 

altında bulunan denklemi değiştirmez. Sadece değişkenler bilinen rakamlar yerine 

“tesadüfi” (random) niteliği kazanır.  

Söz konusu değişkenlerin belirsizlik koşullarının hakîm olduğu bir ortamda 

değerlendirildiğini, toplam kazanç ve toplam yatırım seviyeleri eşit olan iki firmanın 

oluşturduğu bir piyasa varsayarak eşitlikler aşağıdaki gibi yazılır: 

 1 ve 2 firmaları ifade etmekte 
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    işareti değişkenlerin “tesadüfi” olduğunu belirtmektedir. 

                                        

                                         

                                      

Bu verilerden sonra artık şu soru sorulabilir: “firma 1’in hissedarlarının içinde 

bulunduğu dönemde beklenen gelirleri        nedir?” 

                                  

Daha önce verilen 4 nolu eşitliğe yeni değişkenleri yazacak olursak; 

                                    

Bu eşitlikten de; 

                                         

Bu veriler Firma 1 için hissedarlarının içinde bulunduğu dönemdeki beklenen gelir 

seviyesini göstermektedir. Aynı işlemi Firma 2 içinde        ifade edilebiliriz; 

                            

       ile         karşılaştırıldığında;               ,               ve        

       eşit olduğu görülür. Symmetric market rationality ile yani rasyonellik ilkesinin 

sonucu olarak bu ifadeler birbirine eşitlenmiştir. Bu durumda, koşulların belirsiz 

olması halinde bile işletmelerin değeri temettü miktarından etkilenmemekte yalnızca 

yatırım seviyesi ve kazanç gücüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 

M-M teorisinin varsayımlarından biri de “tam rekabet” koşulunun varlığıdır. 

Daha sonra Modigliani ve Miller bu varsayımı da kaldırarak, eksik rekabet koşulları 

altında teorilerini incelemişlerdir. Bu konuda ileri sürülen itirazlar ve M-M 

görüşünün cevapları şöyle özetlenebilir (Bakır, 1976: 21-22): 
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Eksik rekabet koşullarının geçerli olması durumunda, piyasadaki faaliyetlerde 

bazı aksak ve rasyonel olmayan davranışlara rastlanmaktadır. Örneğin, piyasada riski 

seven ve riskten kaçan yatırımcıların davranışları farklı olacaktır. Riski seven 

yatırımcılar değer artışını tercih ederken, riskten kaçınan yatırımcılar yüksek temettü 

dağıtım oranını tercih edeceklerdir. Ancak böyle bir ilişkinin varlığı, temettü dağıtım 

oranının, hisse senetlerinin piyasa değerini etkilediğini göstermeye yeterli değildir. 

Her firma kendine göre belli bir temettü dağıtım oranını benimseyerek yatırımcıları 

kendisine çeker. Bu oranı tercih eden hisse sahiplerinin kişiliği işletmenin değerini 

etkilemez. 

Modigliani ve Miller varsayımlarını ileri sürerken vergileri dikkate 

almamışlardır. Yatırımcı elinde bulundurduğu menkul kıymetten ödeyeceği gelir 

vergisi ile menkul kıymet kazanç vergisine dikkat eder (Karslı, 1989: 368). Böyle bir 

durumda yatırımcı tercihini, refahını maksimize edecek şekilde kullanır. 

Yatırımcının yüksek vergi dilimlerine girmesi durumunda değer artışı biçiminde elde 

edilen gelir, temettü biçiminde elde edilen gelire bir vergi avantajı sağlamaktadır. Bu 

durumda yatırımcı temettü biçimde elde edeceği gelir yerine değer artışı biçiminde 

elde ettiği geliri tercih edecektir (Bakır, 1976: 22). 

Özet olarak, Modigliani ve Miller’in öncülüğünde yaptığı görüşe göre, 

yatırımcılar, elde edilecek gelirin temettü ya da sermaye kazancı şeklinde olması 

hususunda kayıtsızdırlar. Yatırımlardan elde edilecek gelir, ister nakdi temettü 

şeklinde olsun ister değer artışı (sermaye kazancı) şeklinde olsun, hissedarlar 

açısından herhangi bir değişiklik yapmaz. Modigliani-Miller’e göre, temettü dağıtımı 

azalan işletmelerin hisse senetlerinin fiyatının düşüşü; buna karşılık yüksek oranda 

temettü dağıtan işletmelerin hisse senetlerinin piyasa fiyatlarının artışı, hisse 

sahiplerinin temettü almayı yeğlediklerini kanıtlamaz (Akgüç, 1998: 781). 

İşletme elde ettiği kârlarını işletme bünyesinde tutarsa, hisse sahiplerinin eline 

hisse senetlerinin değerindeki artış sebebi ile sermaye kazancı (değer artışı) geçer. 

Tersi durumunda ise yani işletme elde ettiği kârları kendi bünyesinde tutmayıp 

ortaklarına dağıtırsa, hisse sahipleri temettü olarak bir getiri elde ederler. Yatırımcı 
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açısından her iki durumda da toplam getiri aynı miktardadır, değişen sadece elde 

edilen getirinin kaynağıdır (Yükçü, 1999: 1007-1008). 

Bu yaklaşımda; vergilerin olmadığı, tam bilginin olduğu, işlem maliyetlerinin 

olmadığı, asimetrik bilgilenmenin olmadığı, acenta (temsil, kurumsallaşma) 

probleminin olmadığı gibi etkin (tam rekabetçi) piyasa koşullarının bulunduğu 

varsayımlar vardır (Sayılgan, 2006: 338). Bu varsayımların geçerli olduğu 

piyasalarda Modigliani-Miller’e göre, bir firmanın değerini sadece temel kazanma 

gücü ve işletme riski belirlemektedir. Başka bir ifadeyle, M-M firmanın değerini 

yalnızca varlıkların kazanma gücüne bağlı olduğunu savunmuşlardır. 

3.1.2. Eldeki Kuş Teorisi  

Modigliani ve Miller’in temettü politikası ile ilgili bulguları tartışmalara yol 

açmıştır. O dönemde finans teorileri ve işletme yöneticileri, yatırımcıların, temettü 

gelirini sermaye kazancına tercih ettiğine inanmışlar ve temettü politikaları artırılarak 

ya da azaltılarak firma değerini etkileyebileceklerini düşünmüşlerdir (Rodoplu, 2008: 

16). Yine bu dönemde, Modigliani ve Miller’in temettü dağıtım politikasının firma 

değeri üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığını savunduğu görüşlerine karşın, 

temettü dağıtım politikasının firma değeri üzerinde etkili olduğunu savunan görüşler 

ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Myron Gordon ve John Lintner’e ait eldeki kuş 

teorisidir. John Lintner’in 1962 yılında yayınlanan “Kâr Payı, Kazanç Kaldıracı, 

Hisse Fiyatları ve İşletmelere Sermaye Sağlama” ve Myron Gordon’in 1963 yılında 

yayınlanan “Optimum Yatırım ve Finansman Politikası” adlı makalelerinde M-M’in 

görüşünün tam tersine temettü dağıtım politikalarının firma değeri üzerinde bir etkisi 

olduğunu savunmuşlardır. Bu görüşe göre, yatırımcılar temettü gelirinin sermaye 

kazancından daha az riskli bulmalarından dolayı, kâr payı getirisini eldeki kuş, 

sermaye kazancını da daldaki kuşa benzetmektedir. Bu teoriye göre işletme, temettü 

dağıtmayıp oto finansman yaparsa, kazancın elde edilmesi için geçen süre uzayacak 

ve hisse sahiplerinin beklenen getirileri (öz sermaye maliyeti) artacaktır. Hisse 

sahiplerinin beklenen getirilerinin artması, hisse senetleri fiyatlarının düşmesi 

şeklinde yorumlanmaktadır. Bu durum, yatırımcının elindeki paranın işletmedeki 

paradan daha kıymetli olduğunu ifade etmektedir. Böylece, yüksek oranda temettü 
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dağıtımı öz sermaye maliyetini düşüreceğinden tavsiye edilmektedir (Pekkaya, 2006: 

192). 

Temettü geliri, sermaye kazancına göre daha tahmin edilebilir bir özelliğe 

sahiptir. İşletme yönetimi, temettü politikalarını kontrol edebilirken, hisse senedinin 

piyasa değerini belirleme gibi bir özelliğe sahip değildir. Bundan dolayı da 

yatırımcılar, temettü gelirleri kadar sermaye kazançlarından emin olamazlar. Bu 

yüzden sermaye kazançları, temettü gelirlerine göre daha yüksek oranda iskonto 

edilir. Örneğin, temettü gelirleri için %14 iskonto oranı yeterli görülürken, temettü 

dağıtmayıp sermaye kazancı sağlayan hisse senetlerinin gelirleri içi %20 iskonto 

oranı kullanılmaktadır. Böyle yapmakla, temettü gelirlerine sermaye kazançlarında 

daha yüksek değer verilmektedir. Bu görüşe, temettü gelirleri sermaye kazancından 

daha garantili olduğundan dolayı “eldeki kuş teorisi” denir (Keown vd., 1998: 406). 

Kâr payı getirisi 

         

           15                     değil 

           Kâr payı azaltılırken    artar ve g arttırılır. 

           10  

  

             5                        mm 

   

             0  5     6                 10   15  17        Büyüme Oranı g(%)  

Şekil-8:Gordon-Lintner Temettü Hipotezi 

 Kaynak: Türko, 2002: 524. 

Şekil-8’de dikey eksenden yatay eksene ok işaretiyle çizilmiş bulunan çizgi 

Gordon ve Lintner’in temettü olarak elde edilen kazancın büyüme ile elde edilecek 

sermaye kazancından daha az riske sahip olduğunu göstermektedir. Yatırımcılar 
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temettü kazancını eldeki kuş, sermaye kazancını ise daldaki kuşa benzetmektedirler. 

Eğer ks’yi (getiri oranı) daha büyük oranda g oluşturuyorsa, daha yüksek bir verim 

(kâr), yani ks talep edeceklerdir. Gordon ve Lintner’e göre temettü getirisinde %1’lik 

bir azalmayı dengelemek için %1’den daha büyük bir ek büyümeye ihtiyaç 

duyulmaktadır. İstenen verim oranı, ya da öz sermaye maliyeti, eğer işletme elde 

ettiği kârın tamamını temettü olarak dağıtmışsa %15 olacaktır. İşletme temettü 

ödemelerini (temettü ödeme rasyosu=1-b) azalttıkça, öz sermaye maliyeti de giderek 

artacaktır. Yukarıdaki şekle göre, eğer işletme hiç temettü dağıtmazsa bu durumda 

ks= %17 olacaktır. Bu nokta temettü getirisinin sıfır olduğu noktayı göstermektedir 

(Türko, 2002: 524): 

Lintner 1956 yılında yapmış olduğu klasik çalışmasında, “Distribution Of 

Incomes Of Corporations Among Dividends, Retained Earnings, and Taxes”, 600 

kote edilmiş şirketten 28 tanesini araştırma ve mülakat yapma için seçmiş, istatistiki 

temsil yönetimi seçmek yerine çok farklı durumları kapsayan örnekleri tercih 

etmiştir. Lintner bu firmaların yönetim takımları ile yapmış olduğu görüşmeler 

sonucunda temettü dağıtım politikasının firma değeri üzerinde etkisi olduğu kanısına 

ulaşmıştır (Jarrow vd., 1995: 796). Lintner’in temettü politikalarını açıklayan bu 

makalesinden sonra, dağıtılan temettünün niteliği, miktarı, zamanlaması ve 

seçenekleri konularına piyasaların nasıl tepkiler verdikleri hakkında da birçok 

çalışma yapılmaya başlanmıştır (Kaymaz, 2010:  113). 

Lintner firmanın temettü politikasını aşağıdaki gibi açıklamıştır (Lintner, 1956: 

107-108); 

              
               

Burada; 

   
         

r=Hedef ödeme oranı  

  = Vergi sonrası cari kâr 



64 
 

 
 

    = Temettü ödemelerindeki değişim 

       = Birbirini takip eden yıllardaki temettü ödemeleri  

i= Firma 

   
 = Hedef temettü oranı olan   ’nin cari dönem kârlarına uygulanmış olması 

durumunda, firmanın cari yıl için ödemiş olduğu temettü tutarı 

  = Cari yıl temettüsü olan    
  ve önceki yılda yapılmış olan temettü ödemesi 

        arasındaki farkın oranı 

  = a sabiti (bazı firmalarda sıfır olmakla beraber firmaların temettüyü azaltmadan 

ziyade arttırma isteklerinde olmalarından dolayı pozitif bir değerdir). 

V=     ’deki gözlenen değişim ile eşitlikteki diğer şartların beklenen değerleri 

arasındaki fark (hata payı). 

Bununla beraber a’nın pozitif bir katsayı olması, firmanın kâr payını azaltmak 

konusunda isteksiz olduğunu, c’nin bir oran olması da kâr payı ayarlamasının anında, 

hemen yapılmadığını ifade etmektedir. a katsayısının pozitif ve r’nin bir oran olması, 

firmaların temettü dağıtımında istikrar eğilimini ortaya kaymaktadır (Akgüç, 1998: 

791). 

Lintner’in modelinde dağıtılan temettüler nakittir ve yatırımın tüm faydalı 

ömrü boyunca nasıl bir kazanç sağlayacağı yatırımcı tarafından bilinmediği için 

temettü, sermaye kazancına göre daha az risklidir. Başka bir ifadeyle, temettü 

dağıtımının yatırımcının riskini azalttığı ileri sürülmektedir. Sonuç olarak temettü 

dağıtımının yüksek olması yatırımcılar tarafından arzu edilen bir durumdur (Aktaran: 

Kaymaz, 2010: 61). 

M. Gordon ise 1963 yılında yayınladığı “Optimal Investment and Financing 

Policy” adlı makalesinde, temettü dağıtım politikasının, firmanın piyasa değerini 

etkileyeceğini iddia eder ve optimal bir temettü dağıtım oranının var olduğunu 
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finansman yöneticisinin de buna ulaşmak için elinden geleni yapması gerektiğini ileri 

sürer (Gordon, 1963: 264-272). 

Bu görüşe göre, optimum temettü dağıtım politikası, işletmenin yeni 

yatırımlarının kârlılığı (r) ile, hissedarların yatırımlarından bekledikleri kârlılık oranı 

(k) arasındaki ilişkiyle belirlenir. r>k durumunda işletme yatırımlarının kârlılığı, 

hissedarların piyasada alternatif yatırımlarından elde edebileceği kârlılık oranından 

daha yüksek demektir. Böyle bir durumda, hisse senedi sahiplerinin, temettü almak 

yerine, elde edilen kârın işletme bünyesinde alıkonulmasını ve işletmenin yeni 

yatırımlarında kullanılmasını tercih etmesi doğaldır. r>k olan işletmeler, genellikle 

büyümekte olan firmalardır; bu tür işletmelerde yıllık elde edilen kârın 

dağıtılmayarak, işletme bünyesinde bırakılan miktar arttıkça hisse senedinin değeri 

de artar. Gerileyen işletmelerde r<k olduğundan, söz konusu işletmelerde mantıklı 

olan temettü dağıtım politikası, temettü ödeme oranını yüksek tutmaktır. r=k 

durumunda ise, büyüme söz konusu değildir. Böyle bir durumdaki işletmelerde 

temettü dağıtım politikasının hisse senedi değeri üzerine herhangi bir etkisi yoktur. 

Fakat M. Gordon, daha sonra bu görüşünü r=k olsa dahi, temettü dağıtım 

politikasının hisse senetlerinin değerini etkilediği şekilde değiştirmiştir. Geleceğin 

belirsizliği dikkate alındığında, iskonto oranı ya da yatırımlardan beklenen kârlılık 

oranı (k) sabit kalmaz, değişir. Belirsizlik arttıkça k oranı da yükselir. Yatırımcı ya 

da hissedar, uzun süre sonra elde edeceği kâr paylarını yakın bir gelecekte elde 

edeceği kâr paylarına kıyasla daha yüksek oranda iskonto eder. Çünkü süre uzadıkça, 

gelecek yıllarda elde edilecek kâr payları konusunda belirsizlik de artar (Akgüç, 

1998: 780). 

M. Gordon’un “eldeki bir kuş daldaki iki kuştan yeğdir” şeklinde nitelendirilen 

modeline göre, ortaklar açısından, kârların işletme bünyesinde bırakılması, fiilen 

alınan temettüye kıyasla daha çok risklidir. Ortaklar eldeki bir kuşu daldaki iki kuşa 

yeğleyerek, gelecekte elde edecekleri temettüleri daha yüksek bir oranla iskonto 

edeceklerdir. Daha açık bir ifadeyle, ortaklar, diğer koşullar aynı kalmak üzere, kâr 

ödeme oranı daha düşük olan firmaların hisse senetlerini yüksek iskonto oranıyla, 

buna karşılık kâr payı ödeme oranı yüksek olan firmaların hisse senetlerini daha 



66 
 

 
 

düşük iskonto ile kapitalize edeceklerdir. İşletmelerin temettü dağıtım politikası, k 

değerini (iskonto oranı ya da kapitalizasyon oranını) etkileyecektir (Akgüç, 1998: 

780-781). 

Gordon Modeli’nin dayandığı varsayımlar ise aşağıdaki gibidir (Kutukız, 1997: 

57); 

 İç verim oranı r sabittir. 

 Uygun iskonto oranı (ortalama sermaye maliyeti, kapitalizasyon) k sabittir. 

 Vergi yoktur. 

 Büyüme oranı sabittir. 

 Dış finansman yoktur. 

Gordon bu varsayımlar altında bir hisse senedinin değerini bulmak için 

aşağıdaki formülü kullanmıştır (Akgüç, 1998: 780); 

   
  

     
 

  

      
 

  

      
   

  

      
 

Yani; 

    
  

      

 

   

 

  = İçinde bulunan dönemdeki hisse senedinin değeri 

  = (t) zamanda ödenen temettü  

k= kapitalizasyon oranıdır. 

Bu formüle göre, firmanın her yıl aynı tutarda temettü dağıtacağı ve aynı 

sermaye maliyeti ile iskonto edeceği kabul edilmiştir. 

Fakat temettü dağıtım süresinin uzaması ile hisse senedinin riski de giderek 

artmakta ve buna karşılık yüksek kapitalizasyon oranının gerektiği ve hızla büyüyen 

firmaların her yıl daha yüksek temettü dağıtması gerekir. 
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(E)= Dönem sonu dağıtılabilir kâr 

(b)= Firmada bırakılan temettü oranı (dağıtılmayan temettü oranı) 

(r)= Yatırımın verim oranı,  

olarak ifade edildiğinde ve büyüyen firmalar için hisse senedi fiyatını veren formül 

aşağıdaki gibi olacaktır (Bakır, 1976: 25-27); 

(t=0) döneminin net kârı      ise, (t+1) dönem kârı; 

                     olur. 

Şirket devamlı gelir temin edeceğine ve bu gelir her yıl büyüme sonucu 

artacağına göre yukarıdaki formül basit faiz hesaplama esası üzerinden (t) 

dönemindeki hisse başına temettüyü verecek şekilde yazılabilir: 

             

Herhangi bir dönemdeki temettü dağıtım miktarı ise,  

           bu denklemde    yerine eşiti konulduğunda; 

                       

Dağıtılmayan kâr oranını kapsayan hisse senedi piyasa değeri      ise aşağıdaki gibi 

olur; 

    
              

      

 

   

 

Burada sabit kabul edilen oranın 1’den küçük olduğu kabul edilir. Aksi durumda 

hisse senedi fiyatları eksi çıkacaktır ki bu da mümkün değildir (k>rb). 

           

br=g (büyüme hızı) eşitlikleri kullanılarak, 
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Bu ifadeye göre hisse senedinin şu andaki fiyatı, gelecek dönemde ödenmesi 

beklenen temettünün, kapitalizasyon oranı ile büyüme hızı arasındaki farka 

bölünmesi ile bulunur (Burada k>g olması gerekir). 

Büyümenin belli dönemler itibari ile kesintili değil de devamlı olduğu kabul 

edilirse hesaplama şekli değişecektir. Fakat bu farklılık, sonucu etkilemeyecektir. 

Büyümenin sürekli olduğu kabul edilirse; 

      
      

          

Öte yandan, 

           

      
      olduğundan, 

  
       

    
          

     ve            olduğundan; 

  
  

   
                                                              

Yani özetle M. Gordon’a göre; 

 r>k olması durumunda, firma kârını dağıtmayarak tamamını yatırımlara 

aktarması gerekir. 

 r<k olması durumunda, firma kârının tümünün hisse sahiplerine temettü 

olarak dağıtmalıdır. 

 r=k olması durumunda ise, firma kârının, hisse senedinin değerini 

etkilemediğinden dağıtıp, dağıtmaması konusunda kayıtsız kalacaktır. 
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(r) verim oranı              

 

 

  

   

                                  Dağıtılmayan kâr oranı (b)        

Şekil 9: Gordon Modelinde Verim Oranı (r) ile Dağıtılmayan Kâr Oranı (b) 

Arasındaki İlişki 

Kaynak: Kutukız, 1997: 64. 

(r) ile gösterilen eğri yatırımın ortalama verim oranını göstermektedir. (  ) ile 

gösterilen eğri ise, marjinal verim oranını göstermektedir. Şekil-9’da görüldüğü gibi, 

dağıtılmayan kâr oranı arttıkça, marjinal ve ortalama verim oranı düşmektedir 

(Kutukız, 1997: 64). 

  >k olması durumunda, firma yatırım yapacağından dağıtılmayan kâr oranı (b) 

artacaktır. r>k olması durumunda, yatırımlar   =k oluncaya kadar yatırıma devam 

edilebilir. Azalan verim kanuna göre yatırımlar arttıkça marjinal verim (  ) giderek 

azalmaktadır. Ayrıca dağıtılmayan kâr oranı (b), kapitalizasyon oranı (k) ile marjinal 

verim oranı (  )’nin eşitlendiği dağıtılmamış temettü miktarını veren nokta 

optimaldir. Yani o noktada firma öz varlık değerini maksimum yapacaktır (Gordon, 

1963: 267). 

Özetle Gordon ve Lintner’e göre yatırımcılar, kâr payından gelecek 1 birimlik 

kazancı, sermaye kazancından gelecek olan 1 birimlik kazanca tercih ederler. Başka 

bir deyişle, yazarlar, “eldeki” 1 birimin, gelecek 1 birimden daha değerli olacağını 

ileri sürmektedirler. Riskten kaçınan hisse sahipleri, cari kâr paylarını gelecekteki 

ilave yatırımlardan, ki bu yatırımların dağıtılmayan kârlardan finanse edildiği 

düşünülmektedir, elde edecekleri kazançlara her zaman tercih edeceklerdir (Gürel, 

2008: 14). 
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Başka bir ifadeyle, Gordon-Lintner modeline göre, hisse sahipleri; kâr payını, 

sermaye kazancından daha değerli gördüklerinden dolayı, toplam getirilerinin 

bileşimine önem verirler. Hisse sahipleri, toplam getirileri içindeki kâr payı oranı 

azaldıkça, daha yüksek oranlarda sermaye kazancı beklentisine girerler. Böylece 

toplam getirilerinin içindeki temettü oranı azaldıkça, beklenti içinde oldukları getiri 

oranı (  ) yükselir. Beklenen getiri oranındaki yükselmeden dolayı işletme değerinde 

bir düşüş yaşanır (Sayılgan, 2006: 339). 

Temel olarak eldeki kuş kuramı, yatırımcının kârdan az miktarda dahi olsa, 

bugün pay almak gelecekte kâr payı almaktan daha fazla olacağı düşüncesinden 

kaynaklanmaktadır. Bu modelin belli varsayımları ise (Gürel, 2008: 14-15); 

 Dış finansman olanağı yoktur. Büyüme için gerekli yatırımlar tamamen 

dağıtılmayan kârlardan finanse edilir. 

 Firma yatırımlarının kârlılığı sabittir. 

 Kâr paylarını iskonto etmede kullanılacak iskonto oranı sabittir. 

 Firma kârından dağıtılmayıp, alıkonan kısım her zaman sabittir, değişmez. 

 Firma ve firma kazançları devamlıdır. 

 Kâr ve kâr payı büyüme oranı sabittir. 

3.1.3. Vergi Farklılığı Teorisi (Tax Prefence Theory) 

Modigliani-Miller ve Gordon-Lintner teorilerini ileri sürerken vergileri dikkate 

almamışlardır. Oysa ki vergiler, yatırımcıların vereceği kararlarda önemli bir 

etkendir. Birçok ülkede vergi kanunları ortakların aldıkları nakit şeklindeki 

temettülerden gelir vergisi ödemelerini öngörür. Nakit olarak temettü dağıtan 

işletmeler ortaklarını bu yüzden vergi yükümlülüğü altına sokmuş olurlar. Bu 

durumu engellemek maksadıyla işletmeler, genellikle temettü dağıtımlarını, hisse 

senetlerinin geri alınması yoluyla yerine getirmeye çalışırlar (Gürel, 2008: 15). 

Firmalar genellikle kârlarının büyük bir bölümünü temettü olarak ortaklarına 

dağıtırlar. Böyle bir durum ortakların yüksek oranlarda vergiye maruz kalmasına 

sebep olur. İşletmeler bunu önlemek için geleneksel olmayan bir yöntem olan hisse 

senetlerini geri satın alma yoluna başvururlar. Bu kuram da temel amaç vergilerin 
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temettü politikaları üzerine etkisinin olup olmadığını araştırmaktır (Jarrow vd., 1995: 

802). 

Vergi tercihi teorisine göre yatırımcılar sermaye kazancı üzerindeki olumlu 

vergi etkisinden dolayı (daha az vergi ödeme durumu) daha düşük miktarlarda 

temettü ödemelerini tercih ederler (Baker ve Powell, 2005: 411). 

Vergiler firmanın değerini ve gelecekteki beklenen kazançlarını önemli 

derecede etkileyen unsurdur. Ekonomistlere göre hem kişisel yatırım kararları hem 

de işletmenin temettü kararları vergilerden etkilenir (Deeptee ve Roshan, 2009: 4). 

Vergi tercihleri yaklaşımına göre, sermaye kazançları kâr paylarından daha 

düşük oranlarda vergilendirildiği durumlarda; hissedarlar, daha az vergi ödeme 

düşüncesiyle sermaye kazancını temettüye tercih eder. Sermaye kazancı, hisse 

senetleri satılıncaya kadar vergilendirilemeyeceği için, paranın zaman değeri de 

dikkate alındığında, bu durum hissedar açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır 

(Sayılgan, 2006: 340). 

Hisse senedi fiyatı                 

            

           10.000  

 

             5.000       

             

                  0 TL     %10         %40            %70          %100                  

                                                                Temettü dağıtım oranı 

Şekil-10: Vergi Tercihi Teorisi 

Kaynak: Sayılgan, 2006: 341. 

Şekil-10, sermaye kazançlarının kâr paylarından daha düşük oranlarda 

vergilendirildiği durumu göstermektedir. Temettü dağıtım oranı ile hisse senedi fiyatı 
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(işletme değeri) vergi tercihleri görüşü bakımından incelendiğinde, temettü dağıtım 

oranı arttıkça işletme değerinin azaldığı görülmektedir. Tam tersi durumunda ise yani 

temettü dağıtım oranı azaldıkça, hisse senedi fiyatının arttığını görülmektedir. 

Yatırımcıların yüksek oranda temettü yerine düşük oranda temettü ödemesini 

tercih etmesinin vergi tercihi teorisi bakımından üç nedeni vardır (Brigham vd., 

1999: 451-452): 

1. Sermaye kazancı temettüye göre daha düşük oranda vergilendirilir. Bu 

yüzden refahını maksimize etmek isteyen yatırımcılar sermaye kazancını 

tercih eder. 

2. Hisse senedi satılana kadar hissedar vergi ödemek zorunda kalmaz. Zaman 

değeri etkisiyle, gelecekte ödenen vergi bugün ödenen vergiden daha düşük 

maliyete sahip olacaktır. 

3. Eğer hisse senedini elinde tutan kişi ölünceye kadar elinde tutarsa, sermaye 

kazancı vergisi olmayacaktır. 

Yukarıda sayılan sebeplerden dolayı sermaye kazancı sermaye kazancı 

üzerindeki vergi etkisi, temettü gelirindeki etkiden daha az olacaktır. Bundan dolayı 

da yatırımcılar, işletmelerin elde ettiği kârı temettü olarak dağıtmak yerine, kârların 

işletme bünyesinde tutulmasını tercih ederler (Horne ve Wachowicz, 2001: 494). 

3.1.4. Walter Formülü   

Bu model James E. Walter tarafından geliştirilmiştir (Walter, 1956: 29-41). 

Ona göre firmanın temettü politikası, firmanın değerini ve hisse fiyatlarının pazar 

değerini her zaman etkiler. Uzun vadede hisse fiyatı beklenen temettünün bugünkü 

değerini yansıtmaya başlar. Temettü politikası ile hisse senedi fiyatı arasındaki ilişki 

doğrusaldır. Walter’in modeli, temettü ödemelerinin firma değeri üzerine etkisi 

üzerinde durur ve hisse fiyatlarını sermaye maliyeti k ile getiri r arasındaki ilişkiyi 

karşılaştırır (Sheeba, 2011: 318). 

Walter modelinin varsayımları aşağıdaki gibidir (Sheeba, 2011: 318): 
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1. İç finansman: Dağıtılmamış kârlar sadece firmanın kendi bünyesindeki 

kaynaklardır. Firma dışarıdan borç almamalı. 

2. Sabit getiri ve sermaye maliyeti: Sermaye maliyeti ve getirisi hem sürekli, 

hem sabit, hem de firma tarafından önceden tahmin edilebilir. 

3. %100 ödeme veya tutma: Firmalar elde ettiği kazancın tamamını firma 

değerini maksimize etmek için; ya elde tutmayı ya da temettü olarak 

dağıtmayı tercih edebilir. 

4. Sonsuz zaman: Firma uzun ve sürekli bir yaşama sahiptir. 

James Walter, temettü dağıtım politikasını bir finansman kararı içerisinde ele 

almış ve hisse sahiplerine dağıtılacak temettünün işletmenin yapacağı yatırımlara 

bağlı olacağını ispatlamaya çalışmıştır. İşletmelerin yapacakları yatırımlar için 

ihtiyaç duyulan finansmanın tespit edilmesi gerekir. Bu finansman ihtiyacı için 

mevcut kârlarla karşılanması yoluna gidilebilir. Arta kalan kârın kalması halinde bu 

kâr hisse sahiplerine temettü olarak dağıtılır (Kutukız: 1997: 66). 

Walter’e göre, önce kârlı olan bütün yatırımların eldeki mevcut kârlarla finanse 

edilmesi firma değerini yükseltecektir. Yatırımların kârlı olup olmadığını anlamak 

için yatırım kârlılığı ile yatırımın finanse edileceği fonların maliyeti karşılaştırılır. Bu 

karşılaştırma da üç seçenek söz konusu olur (Bakır: 1976: 30): 

1. Yatırımın kârlılığı sermaye maliyetinden küçüktür (r<k). 

2. Yatırımın kârlılığı sermaye maliyetinden büyüktür (r>k). 

3. Yatırımın kârlılığı sermaye maliyetine eşittir (r=k). 

Walter formülüne göre, yatırımın kârlılığı sermaye maliyetinden büyükse 

(r>k), işletmenin yıl sonunda kâr paylarını dağıtmaması uygun olur. Mevcut kârlar 

yatırıma tahsis edilir. Yatırım kârlılığının sermaye maliyetinden küçük olması (r<k) 

durumunda, işletmenin tüm kârını temettü olarak hisse sahiplerine dağıtması uygun 

olur. Yatırım kârlılığının sermaye maliyetine eşit olması (r=k) durumunda ise, elde 

edilen kârların ortaklara dağıtılmasıyla, yatırımlara tahsis edilmesi arasında herhangi 

bir fark olmayacaktır. Bu nedenle r=k ise hisse senedi piyasa fiyatı temettü ödeme 

oranına karşı duyarsız olacaktır (Ceylan, 2003: 240). 
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“Artık Teorisi” olarak da ifade edilen bu teori J. E. Walter tarafından 

genişletilerek, temettü dağıtım oranı ile işletmelerin piyasa değeri arasındaki ilişkileri 

formülleştirmiştir. Tam rekabet şartları altında çalışan bir sermaye piyasasında farklı 

temettü dağıtım oranlarına bağlı olarak hisse senedi değerini veren formül (Walter 

formülü) aşağıdaki gibidir (Bakır, 1976: 30): 

  
  

 
      

 
    

P= Birim hisse senedi piyasa değeri 

D= Birim hisse senedine düşen temettü miktarı 

r= Yatırım verimi oranı 

k= Sermaye maliyeti 

E= Birim hisse senedi başına düşen vergi ve faiz sonrası net kâr 

Bu formül r ve k arasındaki ilişkiler tarafından belirlenen ve yukarıda ortaya 

konulan üç seçenekte, piyasa değerinin maksimum olması için temettü dağıtım 

kararlarının ne yönde olması gerektiğini ortaya koyar. Şimdi bu seçenekleri tek tek 

inceleyecek olursak (Bakır, 1976: 31-33); 

Seçenek 1: (r>k) 

Bu seçeneğin söz konusu olması halinde, yatırımlar kârlı olduğu için, işletme 

elde ettiği kârları ortaklarına dağıtmayıp yatırımlara sevk edebilir. Böyle bir 

uygulama hisse senetlerinin piyasa değeri üzerinde olumlu bir etki bırakacaktır. 

Örnek:  

r= %60 

k= %40 
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E= 600 TL olması durumunda, kârın tamamının yatırımlara tahsis edilmesi 

durumunda (D=0) ile (P) en yüksek değerini alır. 

   

   
 
       

 
 

  
    
           

    
       

İşletme kârının bir kısmını ya da tamamını dağıtması durumunda (P) değeri 2.250 

TL’nin altına düşecektir. 

                  

   

   
 
       

 
 

    
    
             

    
                

Görüldüğü gibi r>k olması durumunda, işletme elde ettiği kârın tamamına 

yatırıma tahsis ederse, işletmenin hisse senedi fiyatını maksimum yapar. Eğer işletme 

elde ettiği kârın bir kısmını ortaklara dağıtırsa hisse senedi fiyatı da düşmeye başlar. 

Kârın dağıtılan kısmı arttıkça piyasa değeri de buna bağlı olarak düşüş gösterir. 

Seçenek 2: (k>r) 

Sermaye maliyetinin yatırım kârlılığından büyük olması durumunda, 

işletmenin elde ettiği kârların tamamını yatırımlara finanse etmek yerine, ortaklara 

dağıtması daha uygun olur. Bu şekilde işletme hisse senedi değerini (P) maksimize 

edecektir. 

Örnek:  

k= %40 

r= %20 

E= 600 
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        ise; 

   
    

    
             

    
          

   
    

    
             

    
          

   
  

    
           

    
        

Görüldüğü gibi k>r olması durumunda, işletme elde ettiği kârın tamamını 

ortaklarına temettü olarak dağıtırsa, hisse senetlerinin piyasa fiyatını maksimum 

olacaktır. İşletme yatırım için kârları alıkoydukça, hisse senetlerinin piyasa değeri de 

buna bağlı olarak düşmektedir. 

Seçenek 3: (k=r) 

Yatırım verimi ile sermaye maliyetinin birbirine eşit olması durumunda, 

işletme ister yatırım için kârlarını alıkoysun, ister temettü olarak ortaklara dağıtsın, 

hisse senedi değeri bu durumdan etkilenmez. 

Örnek:  

k= %40 

r= %40  

E= 600 

          

       

     TL ise; 
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Özet olarak Walter Modeli, optimal temettü ödemesinin, yalnızca yatırımların 

kârlılığı açısından belirlenmesi gerektiğini ifade eder. Bu görüşe göre, işletmenin 

elinde birden fazla kârlı yatırım fırsatları varsa, ortaklara nakit olarak temettü 

ödemesi yapılmamaktadır. Çünkü bu fırsatların değerlendirilebilmesi için kaynağa 

gereksinim vardır. Diğer bir yandan, eğer işletmenin kârlı yatırım fırsatları yoksa bu 

durumda elde ettiği kârın tamamını hisse sahiplerine temettü olarak dağıtması 

gerekir. Ancak belirtilmesi gerekir ki, yalnızca Walter formülünü dikkate alarak 

optimal temettü dağıtımını gerçekleştirmek yanlış bir davranış olabilir. Çünkü hisse 

senetlerinin pazar değeri sadece temettü dağıtım oranına bağlı olmamaktadır. Diğer 

yandan, kârlı yatırım fırsatlarının finansmanında kullanılmak üzere uygun dış kaynak 

bulunup bulunmaması, işletmenin likiditesi gibi birden fazla faktörün de dikkate 

alınması gerekir (Usta, 2002: 49). 

3.1.5. Diğer Görüşler 

3.1.5.1. Müşteri Etkisi 

Modigliani ve Miller müşteri etkisinin çıkış noktası üzerinde de durmuştur. 

Onlara göre, bir firma özel bir temettü dağıtım politikası uyguluyorsa, yatırımcıları 

da bu özel politika ile kendine çeker. Yani firmanın uyguladığı temettü politikası ile 

çektiği yatırımcılar, bu politikayı beğenen yatırımcılardır. Mesela, üniversite 

öğrencileri ve emekliler gibi bazı hisse sahipleri, mevcut geliri tercih ederler. Onlar 

yüksek oranda temettü dağıtılmasını isterler ve buna göre bir tercih yaparlar. Ama 

bazıları da yüksek oranda temettü ödemesi yerine sermaye kazancını tercih ederler. 
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Çünkü bu tip yatırımcılar yüksek vergi dilimindedirler. Bu yüzden de kendilerine 

uygun bir yatırım yapmak isterler (Weston ve Brigham, 1993: 673). 

Yüksek oranda temettüyü tercih eden yatırımcılar, kendilerine uygun bu 

politikayı izleyen bir firma seçeceklerdir. Fakat firma başta yüksek oranda temettü 

dağıtırken belli bir süre sonra bu politikasını değiştirirse, mevcut yatırımcılar için bu 

değişiklik bir dezavantaj olacaktır. Bu değişiklik hisse fiyatlarının değerini arttırsa 

bile, yüksek oranda temettü ödemesini tercih eden yatırımcılar için sıkıntı 

oluşturacaktır. Söz konusu yatırımcılar nakit para elde etmek için, ellerindeki hisse 

senetlerini satmak zorunda kalacaklardır. Öte yandan diğer grup, yani düşük oranda 

temettüyü tercih edip sermaye kazancı sağlamak isteyen yatırımcılar, kendilerine 

uygun hisse senetlerini satın alacaklardır. Ama firma düşük oranda temettü yerine 

yüksek oranda temettü dağıtmaya başlarsa, bu kez bu yatırımcılar sıkıntı içine 

gireceklerdir. Çünkü bu fazla kârı almak, vergilerini ödemek ve fazla kârı tekrar 

yatırmak ve yatırımın giderlerine katlanmak zorunda kalacaklardır. Bu yüzden kâr 

payını tercih eden yatırımcılar, yüksek temettü ödeyen firmaların hisse senetlerini 

tercih ederken, nakdi temettüye ihtiyaç duymayan yatırımcılar ise düşük temettü 

ödeyen hisse senetlerine yatırım yapacaklardır (Brigham vd., 1999: 455-456). 

Elton ve Gruber 1970 yılında yaptıkları çalışmada, müşteri etkisini oldukça 

ilginç bir test ile araştırmışlardır. Onlar, bir firma temettü ödemesi yaptığı zaman, 

firmanın herhangi bir grup ortağının vergi oranlarına bakmışlardır. Elton ve Gruber, 

düşük vergi dilimine giren yatırımcılara yüksek temettü ödemesi yapıldığı zaman 

hisse senedi fiyatlarının arttığını, yüksek gelir dilimine giren yatırımcılara da düşük 

temettü ödemesi yapıldığında hisse senedi fiyatının arttığı sonucuna ulaşmışlardır 

(Mclaney, 2000: 297). 

Pettit’de 1977 yılında müşteri etkisi üzerinde araştırma yapmış ve düşük 

oranda temettü ödemelerinin; yüksek vergi dilimine giren, daha genç ve yüksek 

sistematik riske sahip olan yatırımcılar tarafından tercih edildiği sonucuna 

ulaşmışlardır (Copeland vd., 2005: 667). 

Yine Litzenburger ve Ramaswamy 1982 yılında ele aldıkları bir çalışmada, 

müşteri etkisinin olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Crossland, Dempsey ve Moizer 
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1991 yılında İngiltere’de yaptıkları araştırmada, müşteri etkisinin kanıtına açıkça 

ulaşmışlarıdır (Mclaney, 2000: 297). 

Özetle, piyasada farklı temettü dağıtımı ihtiyacı hisseden yatırımcılar 

bulunabilir. Mesela, yüksek vergi oranına giren yatırımcılar düşük temettü ödemesini 

tercih ederken, düzenli bir gelir sağlamak isteyen tasarruf sahipleri ya da emekliler 

yüksek oranda temettü ödemesini tercih edeceklerdir. Dolayısıyla, farklı temettü 

dağıtım stratejilerinin farklı müşteri grupları bulunabilir ve firmalar amaçladıkları 

yatırımcı grubunu kendilerine çekebilmek için temettü dağıtım politikalarını buna 

göre ayarlayabilirler. Diğer yandan herhangi bir firma, temettü dağıtım politikasında 

bir değişiklik yaparsa, borsada bu firmanın hisselerinin hareketlilik kazandığı 

gözlenebilecektir. Bunun sebebi, yeni stratejiden memnun olmayan ortakların 

hisselerini satmaya, bu stratejiyi olumlu bulan başka yatırımcı gruplarının ise hisse 

senedi satın almaya çalışmalarıdır (Bolak, 1998: 266). 

3.1.5.2. Sinyalleme Hipotezi veya Bilgi İçeriği 

Temettü dağıtım politikası işletme yöneticilerinin açıkça ifade etmediği şeyleri, 

yatırımcılara söyleme özelliğine sahiptir. İşletme yöneticileri eğer işletmenin 

geleceğinden umutlu ise bu durumda temettü dağıtımını artırma yoluna giderler. 

Ama eğer işletmenin geleceğinden umutlu değillerse ve işletme durumunun kötüye 

gideceğini düşünüyorlarsa bu durumda temettü dağıtımını kesme yoluna giderler. 

Temettü dağıtımındaki bu değişim yatırımcılara nasıl davranması gerektiği 

konusunda sinyal ya da bilgi verir (Black, 1989: 217-218). 

Firmalar gelecekte düzenli ve yüksek net kâr artışı tahmin etmedikleri 

müddetçe, temettüde bir artışa gitmedikleri ve bunun tam tersi durumunda, 

kârlarında kesin bir düşme öngörmedikçe de kâr paylarını azaltmayacakları finans 

dünyasında genel görmüş bir kanıdır. M-M de bu kanıdan hareketle, yatırımcıların, 

firmaların temettüde yaptığı değişikliği, yönetimin gelecek kârlarla ilgili pozitif ya da 

negatif sinyal olarak gördüklerini iddia etmişlerdir. M-M’ye göre, yüksek temettü 

açıklayan firmaların hisse senetlerinin fiyatlarının artması, yatırımcıların temettü 

dağıtım oranın yüksek olmasını tercih etmelerinden değil, yüksek açıklanan kâr 

paylarının geleceğe dair pozitif sinyal taşımasındandır (Bolak, 1998: 266). 
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Temettü sinyalleme hipotezi çeşitli etkilere sahiptir (Servaes ve Tufano, 2006: 

14): 

 Firmalar piyasaya sinyal kalitesiyle temettü ödeyecek, 

 Firmalar, temettü azaltmanın ya da kesmenin negatif etkisi olduğundan dolayı 

azaltma ya da kesme yoluna gitmeyecek, 

 Firma, yatırımcısı kendini rahat ettiği sürece temettü artışında bulunmayacak, 

 Temettü ödemesindeki artış hisse senedi fiyatlarının artışı ile ilişkili olacak, 

 Temettü ödemesindeki azalış ya da temettü dağıtımı yapmama hisse senedi 

fiyatlarının düşüşü ile ilişkili olacaktır. 

Finansal sinyal, temettü politikalarının hisse senedi fiyatlarını etkilediği 

görüşüne dayanır. Finansal sinyalde ya da bilgi içeriği hipotezinde temettü 

politikaları, firmanın kârlılığı hakkında bilgi ya da sinyal bildirir. Firmalar gelecek 

kazançlarının iyi olacağını, iyi haberlerle yatırımcılara ima ederler. Sinyalleme etkisi, 

temettü politikalarının basit bir ilanından ziyade, temettü ödemelerinde ek bir artış 

olacağı inancını ifade eder. Firma düzenli olan temettü ödemelerini daha da 

artıracağını duyurursa, yatırımcılar firmanın gelecek kazançları hakkında pozitif bir 

durum olduğuna inanabilir. Bu durum yatırımcılarda, hisse senedi fiyatlarının daha 

da artacağı izlenimi bırakır (Horne ve Wachowicz, 2001: 496). 

Temettü politikaları bilgi içeriğine sahiptir ve firmanın gelecek beklentisi 

hakkında işaret olarak kullanılabilen önemli bir fikirdir. Temettü politikalarında 

sinyal etkisi yönetimin iyi olduğunu gösterebilir ancak iki koşul yerine getirilirse 

(Shapiro ve Balbirer, 2000: 518); 

1. Yatırımcılar bu bilgiyi (sinyal etkisini) değerli bulmalı yani dikkate almalı. 

2. Temettü politikaları firmanın beklentisi hakkında bilgiyi iletebilmeli fakat bu 

iletim güvenilir yollarla olmamalıdır. Örneğin, yıllık raporlar, kazanç 

tahminleri vb.. 

Miller ve Rock tarafından ileri sürülen “asimetrik bilgi” tezine göre de 

yöneticiler firmanın kârlarının gerçek durumu ve gelecekteki durumu hakkında, 

dışarıdaki yatırımcıya göre daha çok bilgi sahibidirler. Bu yüzden de, yatırımcıların 
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temettü bildirimlerine bakarak, firmanın durumu hakkında sonuç çıkarmaları 

mümkündür ve olağandır. Buna göre (Bolak, 1998: 266); 

 Firma ilk kez temettü dağıtır ve temettü dağıtım oranını arttırırsa, bu olumlu 

haber olarak algılanır ve firmanın piyasa değeri artar. 

 Firma temettü oranını azaltır ya da hiç temettü dağıtmazsa, bu durum 

yatırımcılar tarafından; kötü, negatif haber olarak algılanır ve firmanın piyasa 

değeri düşüş göstermeye başlar. 

Petit de 1972 yılında hisse senetlerinin fiyatlarını değerlendirmek için sinyal 

etkisini dikkate alarak yani sermaye piyasasında temettü duyurularını dikkate alan 

önerme için açık bir kanıt buldu. Bu bulgu bir sonraki çalışmalar tarafından da 

desteklendi. Mesela, Aharoney ve Swary de 1980 yılında yaptıkları çalışmada 

temettü politikalarının sinyalleme hipotezi üzerinde etkisinin olduğu sonucuna 

ulaşmışlardır. Yine Dewenter ve Warther 1998 yılında Amerika ile Japonya’da sinyal 

etkisini karşılaştırmışlardır. Bu araştırmanın sonucunda, Amerika’da Japonya’dan 

daha çok bilgi içeriği etkisinin olduğunu görmüşlerdir. Dewenter ve Warthher, 

Japonya’da yatırımcı ile yöneticinin yakın ilişkiye sahip oldukları sonucunu 

çıkarmışlardır. Bu da Japonya’da daha az vekâlet probleminin yaşandığını 

göstermektedir (Mclaney, 2000: 297). 

Özetle, işletme yönetimi temettü politikalarını kullanmak suretiyle piyasaya 

istedikleri sinyalleri iletmekte ve bu sinyallere göre, yatırımcılar pozitif ya da negatif 

tepkilerde bulunmaktadırlar. Bu tepkiler ödenen temettü oranına değil, işletme 

yöneticilerinin göndermiş oldukları sinyalleredir. Böylece sinyal etkisi ile temettü 

ödemelerinin işletmenin gelecekteki başarısıyla ilgili sinyalleri iletebileceği ileri 

sürülmektedir (Okka, 2009b: 552). 

3.1.5.3. Artık Değer Teorisi 

İşletme uygun tasarım fırsatlarını değerlendirdikten sonra arta kalan kârı 

ortaklarına dağıtmasına artık değer teorisi denir (Gitman, 2003: 562). Artık değer 

teorisi ile firmanın amacı yatırım ihtiyaçlarını karşılamak ve temettü ödemesi 

yapılmadan önce arzu ettiği borç/öz sermaye oranını korumaktır (Ross vd., 1998: 
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516). Temettü politikaları artık değer teorisi uygulamasında üç adım vardır (Gitman, 

2003: 562); 

1. Adım: Optimal sermaye harcamaları seviyesini belirlemek. Bu yatırım 

fırsatları zamanı ile ağırlıklı marjinal sermaye maliyetinin kesiştiği nokta 

olabilir. 

2. Adım: Optimal sermaye yapısı oranları kullanılarak, 1. Adımda oluşturulan 

harcamaları desteklemek için gerekli sermaye finansmanın toplam miktarını 

tahmin etmek. 

3. Adım: Dağıtılmamış kârların maliyeti, yeni hisse senedi maliyetinden daha az 

olduğu için 2. Adımda belirlenen sermaye ihtiyacını karşılamak için 

dağıtılmamış kârlar kullanılır. Eğer dağıtılmamış kârlar bu ihtiyacı 

karşılamak için yetersizse, o zaman yeni hisse senedi satılabilir. Eğer mevcut 

dağıtılmamış kârlar bu ihtiyacı aşarsa, bu durumda fazla miktardaki para 

temettü ödemesi olarak yani artık değer olarak dağıtılabilir. 

Bu yaklaşıma göre, firmanın sermaye ihtiyacı, dağıtılmamış kârların miktarının 

aşmadığı sürece nakit temettü ödenir. 

Özellikle Weston ve Brigham tarafından desteklenen bu teoriye göre, temettü 

dağıtım kararı pasif bir karar olmakta ve işletmenin borçlanma politikası (sermaye 

yapısı) ve sermaye maliyeti belirlendikten sonra, temettü dağıtım kararı otomatik 

olarak oluşmaktadır. Firma, getiri oranı sermaye maliyetinden yüksek, yani net 

bugünkü değeri pozitif olan yatırım fırsatlarını sermaye yapısını koruyarak elindeki 

fonlarla karşılayacak, yatırımların marjinal getiri sermaye maliyetinin altına 

düştüğünde ise, yani net bugünkü değeri pozitif olan yatırım kalmadığında, elindeki 

arta kalan fonları temettü olarak dağıtacaktır. Bu görüşe göre, ortaklar, daha fazla 

getiri kazanacaklarına inandıkları sürece, hak ettikleri temettü gelirlerinden vazgeçip 

işletme tarafından değerlendirilmesine izin vereceklerdir (Bolak, 1998: 265). 

Bu yaklaşıma yapılan en büyük eleştiri, temettü ödemelerinin her dönemde 

farklı olmasıdır. Firmanın değişen şartlara göre değişik miktarlarda temettü 

dağıtması, hisse senetlerine yatırımcı talebini azaltacaktır. Böyle firmanın piyasa 

değeri bundan olumsuz etkilenip düşüş gösterebilecektir (Pekkaya, 2006: 193). 
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3.2. Teorik Yaklaşımların Değerlendirilmesi 

Temettü dağıtım politikası konusundaki görüşleri temsil eden iki ekol görüş 

bulunmaktadır. Bunlardan ilki, Modigliani-Miller’in savunduğu “Kâr Payı 

İlişkisizlik” görüşüdür. Bu görüşe göre, temettü dağıtım politikası firma değerini 

hiçbir şekilde etkilemez. Modigliani-Miller; hissedarların, değer artışı ya da temettü 

olarak elde ettiği gelir arasında kayıtsız kaldığını savunmaktadır. Bu yazarlara göre, 

işletmenin elde ettiği kârın dağıtılması ya da dağıtılmaması hissedarlar açısından bir 

değişiklik oluşturmaz. M-M teorisine göre temettü dağıtım politikası ne firmanın 

piyasa değerini etkiler ne de sermaye maliyetini etkiler (Brigham ve Ehrhardt, 2005: 

637). Onlara göre, bir işletmenin değerini; işletme riski ve temel kazanma gücü 

belirler. 

Diğer önemli ikinci görüş ise, Myron Gordon-John Lintner’e ait “Eldeki Kuş 

Kuramı”dır. Bu görüşe göre piyasada yaygın olarak hisse senedi fiyatının 

belirlenmesinde kullanılan temettü yaklaşımı, yüksek temettü tutarının firma değerini 

arttırdığına dayanmaktadır (Pekkaya, 2006: 194). Gordon-Lintner’e göre, firmanın 

piyasa değerini maksimize edecek optimal temettü dağıtım oranı bulunmaktadır ve 

finansman yöneticisi bu orana ulaşmak için çaba sarf etmelidir. Bu teoriye göre, 

yatırımcılar, temettü gelirlerini sermaye kazancından daha az riskli bulduklarından 

dolayı, temettü geliri eldeki kuşa, sermaye kazancı daldaki kuşa benzetilmiştir. 

Yine Walter formülü de, temettü dağıtım politikasının firma değeri üzerinde 

etkili olduğunu ileri sürmüştür. Walter’e göre, önce kârlı olan bütün yatırımların 

eldeki mevcut kârlarla finanse edilmesi firma değerini yükseltecektir (Bakır, 1976: 

30). 

Vergi Farklılığı Teorisi ve Artık Temettü Teorisi de temettü politikalarının 

firma değerini etkilediğini desteklemektedir. Artık Temettü Teorisinin prosedürleri 

çok rasyonel ve uygulanabilir gözükmektedir. Fakat, bu görüş ilaveli düşük ve sabit 

tutarlı temettü dağıtım politikasıyla sentezlendiği takdirde, firma yatırımcısı daha 

hoşnut olacaktır. Böylece, düzenli temettü dağıtmasıyla istikrarlı konuma kavuşan; 

sermaye maliyetindeki azalmayla kârlılığı ve istikrarı artan bu firma hisselerine talep 

artacak ve firma piyasa değerini maksimum yapmış olacaktır (Pekkaya, 2006: 194). 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

TEMETTÜ DAĞITIM POLİTİKASININ FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE 

ETKİSİNE İLİŞKİN BIST 30 ENDEKSİ’NDE BİR UYGULAMA 

 4.1.ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI 

Çalışmanın amacı; BIST 30 Endeksi’ne kayıtlı şirketlerin temettü dağıtım 

politikasını belirlerken dikkate aldıkları kriterlerin neler olduğu, temettü dağıtım 

kararının firmaların piyasa değeri üzerinde etkisinin olduğu ya da olmadığını 

savunan modellerden hangisini doğruladığını ortaya koymaktır.  

Bu çalışmayla firmaların piyasadaki değerlerine temettü dağıtım miktarlarının 

etki yapıp yapmadığı tespit edilmesi amaçlanmıştır.  

Bu çalışma temettü dağıtım politikalarının firma değeri üzerinde herhangi bir 

etkisinin olup olmadığını belirlemesi bakımından önem taşımaktadır. Elde edilen 

sonuçlar, firma sahiplerine temettü politikaları ile ilgili nasıl bir politika izleyeceği 

yönünde bilgi verecek ve yardımcı olacaktır. Çalışma BIST 30 Endeksine kayıtlı 

firmaların ortaklarına dağıttığı temettü miktarının firma değeri üzerine ne ölçüde 

etkili olduğunu tespit etmesi bakımından da önem taşımaktadır. 

4.2.ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE KULLANILAN VERİLER 

Tez çalışmasında ilk önce konu ile ilgili literatür taraması yapılmıştır. 

Sonrasında temettü dağıtımı konusundaki modeller teorik olarak ele alınmış ve 

değerlendirilmiştir.  

Bu çalışmada BIST 30 Endeksinde işlem gören firmalar tercih edilmiştir. BIST 

30 Endeksinin tercih edilmesinin sebebi, yüksek işlem hacmine sahip firmaların 

tercih edilmesinin analizi daha anlamlı çıkaracağının düşünülmesidir. BIST 30 

Endeksine dâhil olan firmalar, BIST’de işlem hacmi bakımından derinliği olan, 

büyük firmalar olduğundan, çalışmada daha anlamlı sonuçlar vereceği 

düşünülmüştür. 

Araştırmanın ilk aşamasında Borsa İstanbul’un resmi internet sitesinden, BIST 

30 Endeksinde işlem görmekte olan firmaların 2004-2013 yılları arasındaki verileri 
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toplanmıştır. BIST 30 Endeksindeki şirketlerin 2004-2013 yılları arasında yapmış 

oldukları temettü ödemelerinin miktar ve tarihlerine ait veriler www.kap.gov.tr ve 

işletmelerin kendi web adreslerinden alınmış ve derlenmiştir. Bu verilerden 

firmaların yıl bazında temettü dağıtım miktarları belirlenmiştir. Temettü dağıtım 

miktarı sıfır olan firmaların o yıl ki bütün verileri sıfır olarak ele alınmıştır.  

İkinci aşamada temettü dağıtım şekilleri (nakit/hisse) belirlenmiştir.  

Üçüncü aşamada www.borsagündemi.net sitesinden ve firmaların kendi web 

adreslerinden yararlanılarak firmaların 2004-2013 yılları arasında yılsonu piyasa 

değerleri toplanıp derlenmiştir (Aralık ayının son işlem günü, söz konusu hisse 

senedin yılsonu piyasa değeri olarak hesaplamalara katılmıştır). 

Elde edilen bilgiler “IBM SPSS Statistics 20.0” paket programı kullanılarak 

analiz edilmiştir. Bu paket programına, çalışmaya ait veriler girilmiş ve bu veriler 

arasındaki ilişki regresyon analizi ile test edilmiştir.  

BIST 30 Endeks hisselerinden 4 tanesinin, ASYAB (Asya Katılım Bankası), 

KOZAA (Koza Madencilik), PGSUS (Pegasus), KRDMD (Kardemir), verilerinin 

çok yetersiz olmasından dolayı hesaplamalara dâhil edilmemiştir. Verilerine 

ulaşıldığı ölçüde analize dâhil edilen hisse senetleri ve kodları aşağıda Tablo 1’de 

verilmiştir: 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kap.gov.tr/
http://www.borsagündemi.net/
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Tablo 1. Uygulama Analizinde Kullanılan Hisse Senetlerinin Kodları 

 Sıra 

No 

Hisse 

Kodu 

Firma Adı 

1 AKBNK AKBANK 

2 ARCLK ARÇELİK 

3 ASELS ASELSAN  

5 BIMAS BİM MAĞAZALAR  

6 EKGYO EMLAK KONUT GMYO  

7 ENKAI ENKA İNŞAAT  

8 EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 

9 GARAN GARANTİ BANKASI  

10 HALKB T. HALK BANKASI  

11 ISCTR İŞ BANKASI  

12 KCHOL KOÇ HOLDİNG  

14 KOZAL KOZA ALTIN  

16 MGROS MİGROS TİCARET  

17 PETKM PETKİM 

19 SAHOL SABANCI HOLDİNG  

20 SISE ŞİŞE CAM  

21 TAVHL TAV HAVA LİMANLARI  

22 TCELL TURKCELL  

23 THYAO TÜRK HAVA YOLLARI  

24 TKFEN TEKFEN HOLDİNG  

25 TOASO TOFAŞ OTO. FAB.  

26 TTKOM TÜRK TELEKOM  

27 TUPRS TÜPRAŞ  

28 ULKER ÜLKER BİSKÜVİ  

29 VAKBN VAKIFLAR BANKASI  

30 YKBNK YAPI VE KREDİ BANK 

Kaynak: www.kap.gov.tr 

4.3. HİPOTEZLER 

Firmaların temettü dağıtım miktarlarının firmaların piyasa değerleri üzerine etkisinin 

olup olmadığını, bir etki varsa bu etkinin yönünü belirlemek maksadıyla yapılan 

çalışmada aşağıdaki hipotez geliştirilmiştir; 

  : Temettü dağıtım miktarları ile firmaların piyasa değerleri arasında ilişki 

yoktur. 

    Temettü dağıtım miktarları ile firmaların piyasa değerleri arasında ilişki 

vardır. 

file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=837
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=863
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=866
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1406
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1531
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=942
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=944
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1081
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1455
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1083
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1005
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1500
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1494
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1053
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=976
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1087
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1452
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1103
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1107
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1470
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1096
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1473
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1105
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=859
file:///C:/Users/Acer/Sirket/sirket.aspx%3fsirketId=1410
http://www.kap.gov.tr/


87 
 

 
 

Hipotez 1 ile firmaların temettü dağıtım miktarları ile firma değerleri arasında 

ilişki olduğu ileri sürülmüştür. Bu hipotezle firma değeri ile temettü dağıtım miktarı 

arasında ilişkinin var olup olmadığı ölçülecek ve ilişkinin yönü tespit edilmeye 

çalışılacaktır. Bu hipotez basit doğrusal regresyon analizi ile test edilecektir. 

4.4. HİPOTEZLERİN TEST EDİLMESİ 

Temettü dağıtımının firmaların piyasa değeri üzerine etkisini ölçmek 

maksadıyla temettü dağıtım miktarı ile firmaların piyasa değerleri arasındaki ilişki 

basit doğrusal regresyon analizi kullanılarak ölçülmüştür. Regresyon analizi iki ya da 

daha çok değişken arasındaki ilişkiyi ölçmek için kullanılan analiz metodudur. 

Regresyon analizi, değişkenler arasındaki ilişkinin varlığını, eğer ilişki var ise bunun 

gücü hakkında bilgi vermesi bakımından önem taşımaktadır.  

Araştırmada uygulanacak olan regresyon analizi uygulamada en çok kullanılan 

teknikler arasında yer almakla beraber varsayımlarının gerçekleşmesi durumunda 

anlamlı sonuçlar vermektedir. Regresyon analizinin varsayımları şu şekilde 

sıralanabilir (Kaşko, 2003: 21); 

1. Bağımlı değişkenin (Y) normal dağılım göstermesi, 

2. Bağımsız değişkenlerin normal dağılım gösteren populasyonlardan hatasız 

ölçümler olarak belirlenmesi, 

3. Bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı (multicollinearity) olmaması, 

4. Hata terimlerinin normal dağılması, 

5. Hata terimlerinin varyansının sabit olması, 

6. Hata terimleri arasında ilişki olmaması. 

Çoklu bağlantı, bağımsız değişkenlerin bazıları arasında yüksek derecelerde 

korelasyon olması durumudur. Çoklu bağlantı durumunda tahminler yansız olsa da 

bağımsız değişkenlerin kuvvetli ilişkisinin değerlendirilmesi ve birlikte etkilerine 

ilişkin sonuçlara güvenilemez (yani, bağımsız değişkenlerle en iyi tahmin değerleri 

elde edilse bile beta katsayıları ve R
2
’ler güvenilir bir şekilde yorumlanamaz). Temel 

kural olarak, bağımsız değişkenler arasındaki korelasyonun 0,70’nin üstünde olması 

bir çoklu bağlantı sorununa işaret eder. Bağımsız değişkenler arasında çoklu bağlantı 
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olması durumunda modelde belirli sorunlarla karşılaşılabilir. Bu da modelin 

yorumlanmasına engel olabilmektedir. 

Ayrıca analizdeki değişkenlerin birbiri ile uyumu, birbirlerini açıklama güçleri, 

değişkenlerin ve modelin istatistiksel anlamlılıklarını test etmek için de korelasyon 

analizi ve ANOVA analizi çıktılarından da faydalanılmıştır. 

Temettü dağıtım miktarları ile firmaların piyasa değerleri arasındaki ilişkiyi 

ölçmek için yapılan basit doğrusal regresyon analizinde kullanılan değişkenler; 

piyasa değeri ve temettü miktarıdır. Burada bağımlı değişken piyasa değeri (PD), 

bağımsız değişken ise temettü miktarı (TM) şeklinde alınmıştır. 

YPD=β1XTM+c    

YPD: Bağımlı değişken (piyasa değeri) 

β1: Regresyon Katsayısı 

XTM : Bağımsız Değişken (temettü miktarı) 

c: Sabit sayı 

Tablo 2: Tanımlayıcı İstatistikler 

 ORTALAMA STANDART 

SAPMA 

N 

PİYASA DEĞERİ 7274375201,0192 8357795377,77015 260 

TOPLAM TEMETTÜ 

MİKTARI 

255754056,3962 398128618,66535 260 

Tablo 2’de piyasa değeri ve temettü miktarına ait ortalamalar ve standart sapmalar 

verilmiştir. 
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Tablo 3: Temettü Dağıtım Miktarları ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki 

Korelasyon Analizi 

 PİYASA DEĞERİ TOPLAM TEMETTÜ 

MİKTARI 

r 
PİYASA DEĞERİ 1,000 ,569 

TOPLAM TEMETTÜ 

MİKTARI 

,569 1,000 

p PİYASA DEĞERİ . ,000 

TOPLAM TEMETTÜ 

MİKTARI 

,000 . 

N PİYASA DEĞERİ 260 260 

TOPLAM 260 260 

Öncelikle değişkenler arasında ilişki olup olmadığını, ilişki var ise bunun 

yönünü ve gücünü belirlemek için korelasyon analizi yapılmıştır. Tablo 3 

incelendiğinde toplam temettü dağıtım miktarı ile firmaların piyasa değerleri 

arasındaki korelasyon katsayısı Pearson’s r: 0,569 ve anlamlılık derecesi ise p< 

0,05’dir. Korelasyon analizi, değişkenler arasında ilişki olup olmadığı eğer bir ilişki 

varsa, bu ilişkinin yönün ve gücünün tespit edilmesi bakımından önem taşımaktadır.  

Buna göre toplam temettü dağıtım miktarları ile firmaların piyasa değerleri arasında 

pozitif orta derecede istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki söz konusudur.  

Korelasyon katsayısı -1 ile +1 arasında bir değer almaktadır. Eğer iki değişken 

arasında mükemmel ve ters yönde bir ilişki varsa korelasyon katsayısı -1 olacak, aynı 

yönde mükemmel bir ilişki olduğu takdirde ise +1 olacaktır. Fakat gerçek hayatta 

hisse senedi piyasasında bu değer yaklaşık olarak 0,10-0,90 arasında olmaktadır. 

Aşağıdaki Tablo 4’te korelason katsayısı değerlerinin yorumu verilmiştir (Karan, 

2011: 149): 
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Tablo 4: Pearson Korelasyon Katsayısı Değerlerinin Yorumu 

R İlişki 

 

0,00-0,25 

0,26-0,49 

0,50-0,69 

0,70-0,89 

0,90-1,00 

Çok Zayıf 

Zayıf 

Orta 

Yüksek 

Çok Yüksek 

Yine Tablo 3 incelendiğinde bağımsız değişkenler arasında pozitif anlamlı 

ilişkinin varlığı tespit edilmiş olmasına rağmen korelasyon katsayısı 0,7’den küçük 

olduğu için bağımsız değişkenler arasında çoklu doğrusal bağıntının olmadığına 

karar verilebilir. 

Tablo 5: Temettü Miktarı ve Piyasa Değeri Arasındaki İlişki Anova Tablosu 

Model 

 

Kareler 

Toplamı 

Serbestlik 

Derecesi 

(df) 

Kareler 

Ortalaması 

F P 

 
Regresyon 5861027578067

730000000,000 

1 5861027578067

730000000,000 

123,634 ,000 

Artık 1223083300829

1380000000,000 

258 4740632948950

1470000,000 

  

Toplam 1809186058635

9108000000,000 

259    

a: Bağımlı Değişken: Piyasa Değeri 

b: Bağımsız Değişken: Toplam Temettü Miktarı 

Tablo 5 ANOVA tablosu incelendiğinde F değeri 123,634 ve p değeri 0,00 

olduğundan    hipotezinin reddine karar verilir. Buna göre oluşturulan regresyon 

modeli genel olarak istatistiksel olarak anlamlıdır. Yani firmaların dağıttıkları 

temettü miktarları ile piyasa değerleri arasında anlamlı bir ilişki söz konusudur.  
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Tablo 6: Toplam Temettü Miktarı ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki Regresyon 

Katsayıları 

Model 
Standardize Edilmiş Katsayılar Standart 

Katsayılar 

t p 

B Std. Hata Beta 

 (Sabit) 4218496342,453 507803806,542  8,307 ,000 

Toplam 

Temettü 

miktarı 

11,949 1,075 ,569 11,119 ,000 

a: Bağımlı Değişken: Piyasa Değeri 

Tablo 6 incelendiğinde t testi sonucuna göre toplam temettü miktarı p değeri 

0,05’ten küçük olduğu için firmaların piyasa değeri arasındaki ilişki ile anlamlıdır. 

Yani firmaların temettü miktarları ile piyasa değerleri arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı pozitif doğrusal bir ilişki vardır. Bu sonuca göre boş hipotez    reddedilir. 

Bu ilişki için basit doğrusal regresyon formülü: 

Y=4218496342,453+11,949X 

Piyasa Değeri= 4218496342,453+11,949 Temettü Miktarı 

PD= 4218496342,453+11,949 TM 

Basit doğrusal regresyon formülü X’deki 1 birimlik değişimin Y’yi nasıl 

etkileyeceğini verir. Yani dağıtılan temettü miktarındaki 1 birimlik değişimin 

firmaların piyasa değerini nasıl etkilediğini gösterir. Bu formülde temettü 

miktarındaki 1 birimlik değişme piyasa değeri değişkeninde 11,949 birimlik bir 

değişmeye neden olmaktadır. Yani firmaların dağıttığı temettü miktarı arttıkça piyasa 

değeri de buna bağlı olarak artış gösterecektir. 
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Tablo 7: Toplam Temettü Miktarı ile Piyasa Değeri Arasındaki İlişki Regresyon Model 

Özeti 

R R
2 

Düzeltilmiş R
2 

Tahminin Std. Sapması 

0,569
a
 0,324 0,321 6885225449,43167 

Tablo 7 incelendiğinde R ve R
2
 değerleri modelin açıklayıcılık gücünü 

göstermektedir. Yapılan regresyon analizi sonucunda temettü dağıtım miktarının 

firmaların piyasa değeri değişkenini açıklama oranı % 32,4 olarak bulunmuştur. Yani 

piyasa değeri değişkenin %32,4’ü firmaların dağıttığı temettü miktarı değişkeni 

tarafından açıklanmaktadır. 
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DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Temettü dağıtım politikası, işletmenin elde ettiği yıllık kârlarının ne kadarının 

ortaklara dağıtılacağı ve ne kadarının işletme bünyesinde tutularak oto finansman da 

kullanılacağını belirler. Yatırımcılar yıllık düzenli temettü getirisine önem 

verdiğinden dolayı yıllık düzenli temettü dağıtımı yapan firmaların hisse senetlerini 

tercih edeceklerdir. Bu yüzden finansman yöneticisi işletmenin temettü dağıtım 

politikalarına da önem vermeli, ortakların beklentisi doğrultuda temettü dağıtımında 

bulunmalıdır. Burada finansman yöneticisine düşen görev firmanın temettü dağıtım 

politikasını, işletmenin büyüme seyrine engel olmayacak ve aynı zamanda 

hissedarların refahlarını artıracak, beklentilerine cevap verebilecek ve aynı zamanda 

işletmenin piyasa değerini maksimize edecek şekilde ayarlamaktır. 

Temettü dağıtım politikası konusundaki görüşleri temsil eden iki önemli görüş 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Modigliani-Miller’in savunduğu “Kâr Payı 

İlişkisizlik” görüşüdür. Bu görüşe göre, temettü dağıtım politikası firma değerini 

hiçbir şekilde etkilemez. Modigliani-Miller; hissedarların, değer artışı ya da temettü 

olarak elde ettiği gelir arasında kayıtsız kaldığını savunmaktadır. Bu yazarlara göre, 

işletmenin elde ettiği kârın dağıtılması ya da dağıtılmaması hissedarlar açısından 

herhangi bir değişiklik oluşturmaz. Onlara göre, bir işletmenin değerini; işletme riski 

ve temel kazanma gücü belirler. 

Diğer önemli ikinci görüş ise, Myron Gordon-John Lintner’e ait “Eldeki Kuş 

Kuramı” dır. Bu görüşe göre piyasada yaygın olarak hisse senedi fiyatının 

belirlenmesinde kullanılan temettü yaklaşımı, yüksek temettü tutarının firma değerini 

arttırdığına dayanmaktadır (Pekkaya, 2006: 194). Gordon-Lintner’e göre, firmanın 

piyasa değerini maksimize edecek optimal temettü dağıtım oranı bulunmaktadır ve 

finansman yöneticisi bu orana ulaşmak için çaba sarf etmelidir. Bu teoriye göre, 

yatırımcılar, temettü gelirlerini sermaye kazancından daha az riskli bulduklarından 

dolayı, temettü geliri eldeki kuşa, sermaye kazancı daldaki kuşa benzetilmiştir. 

Temettü dağıtım politikasının isletmenin piyasa değerine etkileri konusunda 

birçok teorik yaklaşım bulunmasına karşın, temettü dağıtım politikası finans teorisi 

açısından çözülemeyen bir bilmece olarak tanımlanmaktadır. Sermaye piyasalarının 
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mükemmelliği, temettü dağıtım politikalarının işletmenin piyasa değerine etkisinin 

önemini azaltırken, günümüz finans piyasalarında vergiler, asimetrik bilgi ve işlem 

giderleri gibi tam rekabet koşullarını bozan unsurların varlığı, temettü dağıtımının 

yatırımcılar ve işletmeler açısından önemini artırmaktadır. (Omağ, 2007: 196). 

Bu çalışmada BIST 30 Endeksinde işlem gören firmalar tercih edilmiştir. BIST 

30 Endeksinin tercih edilmesinin sebebi, yüksek işlem hacmine sahip firmaların 

tercih edilmesinin analizi daha anlamlı çıkaracağının düşünülmesidir. BIST 30 

Endeksine dâhil olan firmalar, BIST’de işlem hacmi bakımından derinliği olan, 

büyük firmalar olduğundan, çalışmada daha anlamlı sonuçlar vereceği 

düşünülmüştür. 

2004–2013 yılları arasında, hisse senetleri BIST 30 Endeksinde işlem gören 

firmaların temettü (kâr payı) dağıtım politikaları, nakit olarak temettü dağıtım şeklini 

uygulayan firmaların çoğunluğu oluşturduğunu göstermektedir. Buna karşı, bedelsiz 

hisse senedi olarak temettü dağıtımı ile bedelsiz hisse senedi ve nakit temettü 

dağıtımının çok yaygın olmadığı gözlemlenmiştir. 

Uygulamada, BIST 30 Endeksine dâhil 26 firmanın, 2004-2013 yıllarına ait 

yıllık verileri üzerinde, temettü dağıtım miktarının firmaların piyasa değerleri 

üzerindeki etkisi üzerine regresyon analizi yapılmıştır.  

Yapılan regresyon analizi sonucunda firmaların dağıttıkları temettü miktarları 

ile piyasa değerleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Regresyon analizi 

sonucunda p<0,05 olduğu ortaya çıkmış ve buna göre firmaların temettü dağıtım 

miktarları arttıkça piyasa değerlerinin de artacağı sonucu elde edilmiştir.  

Yapılan ANOVA analizi sonucunda F değeri 123,634 ve p değeri 0,00 

(p<0,05) olduğundan H0 hipotezi reddedilmiş ve buna göre oluşturulan regresyon 

modelinin genel olarak istatistiksel olarak anlamlı olduğu ortaya çıkmıştır. 

Firmaların temettü dağıtım miktarları ile firmaların piyasa değerleri arasındaki 

korelasyon katsayısı ise r:0,569 ve anlamlılık derecesi p:0,00 (p<0,05) çıkmıştır. 
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Yine bu sonuca göre firmaların dağıttıkları temettü miktarları ile piyasa değerleri 

arasında pozitif orta derecede bir ilişki olduğu görülmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda görüldüğü gibi temettü dağıtım miktarları 

firmaların piyasa değerini artırmaktadır. Temettü dağıtımlarını yıllar itibariyle sürekli 

ve artan bir şekilde dağıtan firmalar yatırımcıların ileriye yönelik beklentilerini 

pozitif bir şekilde etkileyecek ve yatırımcılar tarafından tercih edilen firmalar haline 

geleceklerdir. Böyle bir uygulama ise firmaların piyasa değerlerini artıracak ve 

ortakların refahını maksimum yapacaktır. 

Diğer taraftan temettü dağıtım miktarı ile firmaların piyasa değerleri arasındaki 

ilişkiyle ilgili elde ettiğimiz sonuçlar Modigliani ve Miller’in savundukları “Kâr Payı 

İlişkisizlik” teorisini destekler nitelikte çıkmamıştır. Zaten ülkemizde de menkul 

kıymetler piyasasının tam mükemmel piyasa şartlarını taşımaması ve spekülasyona 

açık olması gibi nedenler bu sonucu destekler niteliktedir. Elde ettiğimiz sonuçlar 

Gordon ve Lintner Modelini destekler nitelikte bulunmuştur. Gordon ve Lintner; M-

M’in görüşünün tam tersine temettü dağıtım politikalarının firma değeri üzerinde bir 

etkisi olduğunu savunmuşlardır. Bu görüşe göre, yatırımcılar temettü gelirinin 

sermaye kazancından daha az riskli bulmalarından dolayı, kâr payı getirisini eldeki 

kuş, sermaye kazancını da daldaki kuşa benzetmektedir. Bu teoriye göre işletme, 

temettü dağıtmayıp oto finansman yaparsa, kazancın elde edilmesi için geçen süre 

uzayacak ve hisse sahiplerinin beklenen getirileri (öz sermaye maliyeti) artacaktır. 

Hisse sahiplerinin beklenen getirilerinin artması, hisse senetleri fiyatlarının düşmesi 

şeklinde yorumlanmaktadır. Bu durum, yatırımcının elindeki paranın işletmedeki 

paradan daha kıymetli olduğunu ifade etmektedir. Böylece, yüksek oranda temettü 

dağıtımı öz sermaye maliyetini düşüreceğinden tavsiye edilmektedir (Pekkaya, 2006: 

192). 

Sonuç olarak yapılan uygulamada da görüldüğü üzere temettü dağıtım miktarı 

ile firmaların piyasa değerleri arasında pozitif anlamlı bir ilişki söz konusudur. Yani 

firmaların temettü dağıtım politikaları firmaların piyasa değerlerini olumlu yönde 

artırmaktadır. Burada finans yöneticisine düşen görev, işletmenin elde ettiği kârı 

uygun miktarlarda, ortakların refahını maksimize edecek şekilde dağıtmaktır. 
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Finansman yöneticisi uygun temettü dağıtım politikasını, mevcut kârları ve gelecek 

dönemlerdeki büyüme ve yatırımları göz önünde bulundurarak oluşturması 

gerekmektedir. Bu bağlamda, finansman yöneticileri firmanın temettü dağıtım 

politikasını işletmenin büyüme seyrine engel olmayacak ve aynı zamanda 

hissedarların beklentilerini karşılayacak uygun bir seviyede belirlemesi firmanın 

piyasa değerini ve ortakların refahını maksimize etmesi bakımından faydalı olacaktır.  
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EKLER 

EK 1: Firmaların Temettü Dağıtım Miktarları 

Akbank  Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa değeri 

Yıl 

2013 2.942.042.000 0 466.800.000 466.800.000 26.800.000.000 

2012 2.949.862.000 0 570.000.000 570.000.000 35.200.000.000 

2011 2.394.527.000 0 418.000.000 418.000.000 24.080.000.000 

2010 2.856.529.000 0 570.000.000 570.000.000 34.320.000.000 

2009 2.725.982.000 0 540.000.000 540.000.000 28.350.000.000 

2008 1.704.553.000 0 360.000.000 360.000.000 14.340.000.000 

2007 1.994.294.000 0 720.000.000 720.000.000 26.100.000.000 

2006 1.600.192.000 0 660.000.000 660.000.000 18.920.000.000 

2005 1.438.294.000 0 540.000.000 540.000.000 19.800.000.000 

2004 1.020.500.000 0 375.000.000 375.000.000 12.525.000.000 

 

Arçelik  Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa değeri 

Yıl 

2013 622.696.000 0 300.000.000 300.000.000 8.210.000.000 

2012 551.688.000 0 355.000.000 355.000.000 7.906.000.000 

2011 541.086.000 0 300.000.000 300.000.000 4.135.000.000 

2010 529.247.000 0 250.000.000 250.000.000 5.271.000.000 

2009 503.026.000 0 100.000.000 100.000.000 3.953.000.000 

2008 39.794.000 9999000 0 9999000 824.000.000 

2007 157.765.000 0 99.990.000 99.990.000 3.260.000.000 

2006 324.147.000 0 199.980.000 199.980.000 3.340.000.000 

2005 312.153.000 0 199.980.000 199.980.000 3.760.000.000 

2004 293.201.000 0 229.177.000 229.177.000 3.180.000.000 

 

Aselsan  Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri Yıl 

2013 0 0 0 0 0 

2012 293202668 0 78500000 78500000 4220000000 

2011 160755145 0 46456740 46456740 1928836800 

2010 240719971 0 32696136 32696136 1938245760 

2009 185364995 117612000 57629880 175241880 1376060400 

2008 12189105 0 5880600 5880600 348131520 

2007 100187250 23228370 27932850 51161220 779179500 
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2006 76805366 0 23522400 23522400 714492900 

2005 90722439 0 26462700 26462700 918843750 

2004 56979590 0 20582100 20582100 338134500 

 

Bim  Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri Yıl 

2013 412984000 0 117202917 117202917 13176240000 

2012 331321000 23121744 220110000 243231744 13244550000 

2011 298910000 0 59580213 59580213 7969500000 

2010 245640000 0 182160000 182160000 7969500000 

2009 212942000 62590298 132825000 195415298 5275050000 

2008 114180000 0 60720000 60720000 2447775000 

2007 108472000 50600000 48070000 98670000 2656500000 

2006 71972000 0 55660000 55660000 1897500000 

2005 30197000 0 25000000 25000000 847550000 

 

Emlak 

Konut  

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 1060536511 0 467780000 467780000 7980000000 

2012 523401956 0 200000000 200000000 7800000000 

2011 228321681 0 84449207 84449207 4875000000 

2010 469002444 0 175493721 175493721 4950000000 

 

Enka 

İnşaat 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 1248467000 364000000 272000000 63600000 19264000000 

2012 1127936000 400000000 224000000 624000000 14840000000 

2011 849946000 300000000 210000000 510000000 10250000000 

2010 818769000 300000000 160000000 190000000 12672000000 

2009 816094000 370000000 144000000 514000000 12420000000 

2008 770827866 600000000 108000000 708000000 6300000000 

2007 747088094 300000000 54000000 354000000 18450000000 

2006 587775575 145000000 45000000 190000000 9060000000 

2005 409498160 10000000 30000000 40000000 5040000000 

2004 365645044 70000000 30000000 100000000 3725000000 
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Ereğli 

Demir 

Çelik 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 920000000 0 405000000 405000000 9030000000 

2012 452000000 0 120000000 120000000 7570500000 

2011 1021000000 0 300000000 300000000 7052000000 

2010 780000000 0 450000000 450000000 8160000000 

2007 679000000 0 298202993 298202993 8693390550 

2006 685000000 0 71717184 71717184 4390848000 

2005 193392407 0 91854806 91854806 4366454400 

2004 790100467 0 385418800 385418800 2976019200 

 

Garanti 

Bankası 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 3005560310 0 425000000 425000000 29232000000 

2012 3070324739 0 596500000 596500000 38892000000 

2011 3070574576 0 600000000 600000000 24176000000 

2010 3145232842 0 570000000 570000000 31490000000 

2009 2962241033 0 350000000 350000000 25299000000 

2008 1750488199 0 275000000 275000000 10234300000 

2007 2315616320 0 219474000 219474000 24355000000 

2006 1063663000 0 105000000 105000000 10779000000 

2005 708394000 0 105000000 105000000 11172000000 

 

Halk 

Bankası 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 2750843000 0 275084375 275084375 15187500000 

2012 2595211000 0 461474000 461474000 21875000000 

2011 2045134000 0 306770085 306770085 12375000000 

2010 2010393000 0 395485955 395485955 16375000000 

2009 1631091000 0 293820589 293820589 14875000000 

2008 1018315000 0 254578646 254578646 5750000000 

2007 1132620000 0 848279550 848279550 15250000000 
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İş 

Bankası 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 3163365120 0 554727240 554727240 20924860500 

2012 3310306826 0 665259328 665259328 27809814600 

2011 2667469217 0 542616499 542616499 14894900700 

2010 2982190119 0 690869446 690869446 24749835000 

2009 2372391184 0 550988911 550988911 19401534627 

2008 1509397937 0 165393300 165393300 11301875500 

2007 2026781488 0 588973120 588973120 20260679250 

2006 1109210605 0 400029333 400029333 17917607500 

2005 1162319251 0 306850219 306850219 23036269511 

2004 859768268 0 207600688 207600688 12223418162 

 

Koç 

Holding 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 2679713000 0 406504457 406504457 22315902840 

2012 2314880000 0 474212935 474212935 23482415943 

2011 3850000000 7167673 419589376 426757049 13718000880 

2010 3138000000 0 550000000 550000000 18161860320 

2009 2641000000 0 310000000 310000000 10674923220 

2008 2578000000 402523500 0 402523500 5273057850 

2007 2295000000 261855000 0 261855000 11085195000 

2006 561000000 55000000 0 55000000 6957500000 

2005 598000000 95000000 0 95000000 7302500000 

2004 508000000 0 78975000 78975000 6078600000 

 

Koza 

Altın 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 497973000 0 135708027 135708027 3385500000 

2012 642124447 0 131208654 131208654 6557500000 

2011 460494000 0 94834452 94834452 3827750000 

2010 235552000 0 22514827 22514827 3141500000 

2009 146819752 92500000 27500000 120000000 2115000000 
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Petkim Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri Yıl 

2013 48896680 0 47000000 47000000 2730000000 

2011 102341325 0 55800000 55800000 1970000000 

 

Sabancı 

Holding 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 1731396000 0 204040393 204040393 17629089964 

2012 1855754399 0 204040393 204040393 19995958524 

2011 1877987000 0 204040393 204040393 11303837778 

2010 1662835835 0 306050590 306050590 14690908303 

2009 1258451303 0 204040393 204040393 10925000000 

2008 1188559000 100000000 135000000 235000000 6300000000 

2007 969487000 0 180000000 180000000 11610000000 

2006 494049000 0 180000000 180000000 9990000000 

2005 689765000 0 126000000 126000000 9180000000 

2004 724132000 0 120000000 120000000 6240000000 

 

Migros Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri Yıl 

2009 108024084 0 195833000 195833000 3507191000 

2008 133067000 0 2492420000 2492420000 2439011000 

2007 552875000 0 105494955 105494955 4076887000 

2006 78686000 0 40000000 40000000 3225683648 

2005 73705000 20655000 0 20655000 1803870000 

2004 74687000 0 20665000 20665000 1445850000 

 

Turkcell Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri Yıl 

2009 1716714000 0 859259101 859259101 23320000000 

2008 2312801000 0 1098193226 1098193226 19250000000 

2007 1392521095 0 648713951 648713951 28160000000 

2006 1270352000 0 567039784 567039784 15730000000 

2005 1080661000 345112659 509075181 854187840 15210076196 

2004 618880000 380247980 250127565 630375545 13714146057 
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THY Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri Yıl 

2012 1133367233 180000000 173280902 353280902 7512000000 

2011 0 0 0 0 0 

2010 286443361 200000000 0 200000000 5400000000 

2009 559076280 125000000 0 125000000 4987500000 

2008 1134226211 150906553 99213754 250120307 997500000 

 

Şişe 

Cam 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 431862505 71000000 71000000 142000000 4273120000 

2012 294074797 71000000 71000000 142000000 4425000000 

2011 631505111 0 52000000 52000000 3705000000 

2010 411786142 0 45760000 45760000 3111680000 

2009 111808768 0 44000000 44000000 2057000000 

2008 158719256 50777816 0 50777816 1096782181 

2006 199323396 0 63525000 63525000 2117500000 

2004 186892777 0 30492000 30492000 1583890000 

 

Tav Hava 

Limanları 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 336088000 0 199008765 199008765 5612695313 

2012 285858000 0 142929000 142929000 3313125000 

2011 122638960 0 90820312 90820312 2928046875 

 

Tekfen Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri Yıl 

2012 316077172 0 132219499 132219499 2678800000 

2011 192228526 0 70166800 70166800 1975800000 

2010 43453240 0 52913700 52913700 2390200000 

2009 186771521 0 18052300 18052300 1813000000 

2008 90855000 73225000 0 73225000 866583000 

2007 279257000 0 19279426 19279426 1914198750 
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Tofaş Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri Yıl 

2013 434223000 0 325000000 325000000 6700000000 

2012 448325000 0 480000000 480000000 5225000000 

2011 508088000 0 250000000 250000000 2960000000 

2010 384220000 0 250000000 250000000 3980000000 

2009 360351000 0 130000000 130000000 2360000000 

2008 175754000 0 36000000 36000000 575000000 

2007 175819000 0 90000000 90000000 3075000000 

2006 81875000 0 60000000 60000000 2450000000 

2005 141845000 0 50000000 50000000 1420000000 

2004 33697000 0 30000000 30000000 1233000000 

 

Türk 

Telekom 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 1303044533 0 912131173 912131173 20860000000 

2012 2637107805 0 2413279823 2413279823 24220000000 

2011 2450857000 0 2243960820 2243960820 22750000000 

2010 2068677923 0 1896525385 1896525385 24570000000 

2009 1831730000 0 1589712275 1589712275 15960000000 

2008 1752212000 0 1490156977 1490156977 12180000000 

2007 2508197000 0 2743604970 2743604970 16170000000 

 

Tüpraş Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri Yıl 

2013 1197222677 0 367045181 367045181 10742983680 

2012 1460794000 0 964114000 964114000 12896588800 

2011 1241737926 0 984798546 984798546 10016768000 

2010 737324159 0 745848545 745848545 9666181120 

2009 811297710 0 626048000 626048000 7449971200 

2008 432222311 0 579470029 579470029 4056791040 

2007 1298039017 0 917786368 917786368 8576857600 

2006 822430489 0 659729382 659729382 6060144640 

2005 658440381 0 484868221 484868221 6210396160 

2004 659247258 0 532024358 532024358 3480826880 
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Ülker 

Bisküvi 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 188648445 0 133000000 133000000 5198400000 

2012 166968000 0 150000000 150000000 3303720000 

2011 529536389 0 280000000 280000000 1450440000 

2010 184846830 0 17966878 17966878 1477300000 

2009 102917554 0 14000000 14000000 950844000 

2008 15685234 0 3898316 3898316 472736000 

2007 116054667 0 24341241 24341241 1283908000 

2006 89159093 0 24150000 24150000 911308860 

2005 66226253 0 21000000 21000000 1176504560 

2004 55646846 0 20000000 20000000 1117550000 

 

Vakıflar 

Bankası 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 1585538941 0 100000000 100000000 9550000000 

2012 1460079520 0 100000000 100000000 11525000000 

2011 1226789468 0 37000000 37000000 6125000000 

2010 1157140304 0 34314770 34314770 9775000000 

2009 1251205926 0 120764144 120764144 10650000000 

2007 1030700000 0 142200000 142200000 10350000000 

2006 769729652 0 384864827 384864827 8505350000 

2005 535170228 0 497891228 497891228 9144850000 

2004 623927971 0 528682971 528682971 8441400000 

 

Yapı 

Kredi 

Net kâr  Hisse senedi 

temettü 

Nakit temettü Toplam 

Temettü 

Miktarı 

Piyasa 

değeri 

Yıl 

2013 3202574827 0 388000000 388000000 16171030776 

2012 1913471559 0 300000000 300000000 22604666677 
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