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KÂR DAĞITIM SINIRLAMASININ İSTİSNALARI BELİRLENDİ. 

1. Giriş  

7244 sayılı Kanun kapsamında Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayat 

Etkilerinin Azaltılması amacıyla bazı tedbirler alınmıştı. Alınan tedbirlerden birisi de, 

şirketlerin 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârlarının en fazla %25’inin 

dağıtıma konu edebilmesidir.  

Konuyla ilgili yayımlanan Tebliğ ile aşağıdaki hususlarda açıklamalar yapılmıştır. 

 Kâr Payı ve Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları 

 Kâr Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar 

 Kâr Payı Dağıtımına İlişkin İstisnaların Uygulanmasıyla İlgili Bakanlıktan Uygun 

Görüş Alınması 

 Kâr Payı Hesaplamasında Esas Alınacak Finansal Tablolar 

2. Kâr Payı ve Kâr Payı Avansı Dağıtım Esasları  

(1) Kâr Dağıtımı Sınırlaması hükümlerinin yürürlüğe girmesinden 30 Eylül 2020 

tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının, yalnızca %25’ine kadarının nakden 

dağıtımına karar verilebilecek, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu 

edilemeyecektir. Bu sınırlama, Kanunun 462. maddesi uyarınca iç kaynaklardan 

yapılacak sermaye artırımında uygulanmayacaktır. 

(2) Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar 

yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. 

(3) Genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmişse, avans 

ödemeleri 30 Eylül 2020 tarihi sonuna kadar ertelenecektir. 

(4) Kâr Dağıtımı Sınırlaması hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce genel kurulca 

kâr payı dağıtımı kararı alınmış, ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya 

kısmi ödeme yapılmışsa, %25 sınırını aşan kısma ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihi 

sonuna kadar ertelenecektir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk 

ettirilmeyecektir. 

(5) Kâr Dağıtımı Sınırlaması hükümlerinin yürürlüğe girmesinden önce hesap 

döneminde zarar edilmiş olmasına karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı 

alınmışsa henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler 30 Eylül 2020 tarihi sonuna 

kadar ertelenecektir. Ertelenen ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. 
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3. Kâr Payı Dağıtımına İlişkin İstisnalar  

(1) Aşağıda belirtilen şartlan sağlayan şirketler hakkında, Kâr Dağıtım Sınırlaması 

hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak istisna hükümlerinden faydalanarak yapılacak kâr 

payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Bakanlıktan uygun görüş 

alınması zorunludur.  

Dolayısıyla şirketler istisnadan faydalanmak üzere Ticaret Bakanlığı’na başvuruda 

bulunacak ve başvuru aşamasında bazı evrakları Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel 

Müdürlüğüne sunacaktır. 

Başvurularda genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı 

örneği, şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar 

tablosuna ek olarak aşağıda altı çizili belgeler Genel Müdürlüğe sunulacaktır. 

 

a) Covid-19 kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya 

ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler 

ile Hazine destekli kredi kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi 

bulunanlar hariç, 120.000 TL ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler. 

Bu bent kapsamındaki istisnadan faydalanarak kâr payı dağıtımı yapılacak 

şirketlerde;  

Anılan bentte belirtilen desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili 

kurumlardan alınacak tevsik edici belge  

 

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. 

Bu bent kapsamındaki istisnadan faydalanarak kâr payı dağıtımı yapılacak 

şirketlerde;  

Dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların başka bir 

sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belge 

  

c) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi sözleşmeleri 

veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30 Eylül 2020 tarihinin sonuna kadar 

muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla, kâr payı 

dağıtımı kararı alınan şirketler. 

Bu bent kapsamındaki istisnadan faydalanarak kâr payı dağıtımı yapılacak 

şirketlerde;  

Kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa 

yükümlülüklerini tevsik edici belge  
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Bu bent uyarınca kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketlerde, pay sahiplerinin ifa 

yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemeler 30 Eylül 2020 tarihinin sonuna kadar 

ertelenecektir. 

 

“6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin 

Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğe” buradan erişebilirsiniz. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/05/20200517-7.pdf

