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BİLGİ NOTU 
 

İlgi: 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin 

Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“7244 Sayılı 

Kanun”) ile Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) eklenen “Geçici Madde 13 sermaye şirketlerinde kâr 

dağıtımına getirilen sınırlamalar”a ilişkindir. 

 

 

 

 

Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında 

Tebliğ (“Tebliğ”) 17 Mayıs 2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 

girmiştir. Tebliğ kapsamında bilgi ve açıklamalarımız dikkatinize sunulmaktadır.   

 

I. Kâr Payı ve Kâr Payı Dağıtım Esasları 

 

Sermaye şirketlerinde 17 Nisan 2020 tarihinden başlamak suretiyle 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 

yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmi beşi kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecek, 

geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir. Bu sınırlama TTK’nın 462. 

Maddesi uyarınca yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacaktır. 

 

Ayrıca, genel kurul tarafından yönetim organına 30 Eylül 2020 tarihine kadar kâr payı avansı dağıtımı 

yetkisi verilemeyecektir. 

 

TTK’nın Geçici 13. Maddesinin yürürlüğe girmesinden önce genel kurulca kâr payı dağıtımı kararı 

alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, birinci 

fıkrada yer alan sınırı aşan kısma ilişkin ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın 

serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30 

Eylül 2020 tarihine kadar ertelenir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecektir.  

Genel kurul tarafından yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans ödemeleri 

30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecektir. 

 

II. Kâr Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar 

 

Aşağıda belirtilen şirketler hakkında Tebliğ’in kâr payı ve kâr payı dağıtım esaslarını düzenleyen 4. 

Maddesi, Bakanlık izni alınmış oldukça, uygulanmayacaktır.  

 

a) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Ek 2 ve Geçici 23. Maddesi uyarınca koronavirüs 

kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne 

ayrılanlardan 4447 sayılı Kanun’un Geçici 24. Maddesi uyarınca nakdi ücret desteğinden 

yararlandırılanları istihdam edenler ile 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin 

Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Geçici 20. Maddesi ve ilgili kararlar uyarınca Hazine 

destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç, 

120.000 TL ve altında kâr payı dağıtımım kararı alınan şirketler, 

 

b) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının başka bir sermaye 

şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında kullanılması şartıyla kâr 

payı dağıtımı kararı alınan şirketler, 
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c) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının imzalanan kredi sözleşmeleri veya 

finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihine kadar muaccel hale gelen 

yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler.  

 

Ek olarak (c) maddesinde belirtilen şirketlerde pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin 

ödemeler 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecektir. 

 

III. Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması 

 

Tebliğ’in kâr payı dağıtımına ilişkin istisnalar başlıklı 5. maddesi uyarınca yapılacak kâr payı 

dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş alınması zorunludur. 

Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği, şirketin 

hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ve kâr veya zarar tablosuna ek olarak Tebliğ’in 6. 

maddesinde yer alan belgeler Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne sunulmalıdır. 

 

IV. Esas Alınacak Finansal Tablolar 

 

Kâr payının hesaplanmasında finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları 

Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından TTK’nın 88. 

maddesine göre hazırlanan, bunlar dışında kalanlar tarafından ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na 

göre hazırlanan finansal tablolar esas alınacaktır. 

 

Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda 

bulunan kâr dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır. 

 

 

 

Saygılarımızla,  

Koyuncuoğlu & Köksal Avukatlık Bürosu  
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