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TİCARET BAKANLIĞI 2020 YILINDA SERMAYE ŞİRKETLERİNDE 

UYGULANACAK KAR DAĞITIM KISITLAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 

YAYIMLADI   

 

 

 

Ticaret Bakanlığı, 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de, 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanunu’nun Geçici 13’üncü maddesinde düzenlenen kar dağıtım kısıtlamasıyla ilgili 

uygulama esaslarını tespit eden bir tebliğ düzenlemesi yayımlamıştır. Bu tebliğ 

düzenlemesiyle esas olarak kar dağıtım kısıtlamasına tabi olmayacak şirketler tespit 

edilmiştir.  

 

Sermaye şirketlerinde (anonim ve limited şirketler) 30/09/2020 tarihine kadar uygulanacak 

kar dağıtım kısıtlamasının yasal dayanağını 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun Geçici 

13’üncü maddesi oluşturmaktadır. Bu düzenleme, 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de 

yayımlanan 7244 sayılı Kanunla aynı tarihte (yayımı tarihinde) yürürlüğe girmiştir. 

 

Bu düzenlemeye göre, sermaye şirketlerinde, 17/04/2020 tarihinden 30/9/2020 tarihine kadar  

2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde yirmibeşine kadarının nakden dağıtımına karar 

verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. Genel kurulca 

yönetim organına 30/09/2020 tarihine kadar kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemez. Bu 

yetki daha önce verilmişse kar payı avansı ödemeleri 30/09/2020 tarihine kadar ertelenir.   

 

Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz 

pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem 

kârının yüzde yirmibeşini aşan kısma ilişkin ödemeler 30/09/2020 tarihine kadar ertelenir.   

 

Kar Dağıtım Kısıtlamasına Tabi Olmayacak Şirketler 

 

Kar dağıtım kısıtlamasıyla ilgili yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğinde kar dağıtım 

kısıtlamasına tabi olmayacak şirketler aşağıdaki gibi belirlenmiştir;   

 

a) 120.000 TL ve altında kar payı dağıtım kararı alınan şirketler kar dağıtım 

kısıtlamasından istisnadır. Dolayısıyla 120.000 TL’nin üzerinde kar payı dağıtacak 

şirketler kar dağıtım kısıtlamasına tabidir. 

 

Ancak 120.000 TL ve  altında kar payı dağıtsa bile Covid-19 kaynaklı mücbir sebep 

gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya Covid-19 nedeniyle ücretsiz izne 

ayrılanlara nakdi ücret desteğinden yararlananları istihdam eden şirketler kar dağıtımı 

kısıtlamasına tabidir.  

 

Ayrıca 120.000 TL ve  altında kar payı dağıtsa bile Hazine destekli kredi kefaleti 

kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunan şirketler de kar dağıtımı 

kısıtlamasına tabidir.  
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b) Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kar payının yarısından fazlasının, başka bir 

sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun ödenmesinde kullanılması şartıyla, 

kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler kar dağıtım kısıtlamasından istisnadır. 

 

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

veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihine kadar ödenmesi 

gereken borçların ifasında nakden kullanılması şartıyla, kar payı dağıtım kararı alınan 

şirketler kar dağıtım kısıtlamasından istisnadır. Ödenmesi gereken borç tutarını aşan 

kar payı ödemeleri 30.09.2020 tarihine kadar ertelenir.     

 

 

Kar Dağıtım Kısıtlamasına Tabi Olmamak İçin Gerekli Belgeler 

 

Kar dağıtım kısıtlamasına tabi olmayacak yukarıdaki şirketlerin genel kurullarında kar 

dağıtımının görüşülebilmesi için Ticaret Bakanlığından uygun görüş alınması zorunludur.  

 

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne yapılacak başvuruya genel kurul 

yapılmasına ilişkin yönetim kurulu veya müdürler kurulu kararının noter onaylı örneği ile 

şirketin 2019 yılına ilişkin bilanço (finansal durum tablosu) ve gelir tablosunun eklenmesi 

gerekmektedir. Ayrıca; 

 

a) 120.000 TL ve altında kar dağıtım kararı alınacak şirketlerde; Covid-19 nedeniyle kısa 

çalışma ödeneğinden veya ücretsiz izne ayrılanlara ödenen ücret desteğinden 

yararlanılmadığına ilişkin Türkiye İş Kurumu’ndan (İş-Kur) alınan yazı ile hazine 

destekli kredi kefaleti kullanılmadığına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından 

alınacak yazının başvuru evrağına eklenmesi gerekmektedir. 

 

b) Başka bir sermaye şirketine sermaye taahhüt yükümlülüğü olan pay sahiplerinin 

olduğu şirketlerde; dağıtılacak kar payının yarısından fazlasını alma hakkı olanların 

başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü tevsik edici belgenin 

başvuru evrakına eklenmesi gerekmektedir. 

 

c) Dağıtılacak kar payının kredi sözleşmesi veya proje finansman sözleşmesi kapsamında 

ödenecek borçların ifasında kullanılması durumunda, kar dağıtımı yapılacak 

şirketlerde; kredi sözleşmesi ve proje finansman sözleşmesi kapsamında 

yükümlülükleri tevsik edici belgelerin başvuru evrakına eklenmesi gerekmektedir.    

 

Dağıtılması öngörülen kar payı tutarı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tutulan kayıtlarda 

bulunan kar dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz.  

 

Kar payının hesaplanmasında Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 

tarafından belirlenen standartlara  uygun olarak hazırlanan finansal tablolar esas alınır. Bu 

kurum tarafından belirlenen standartlara tabi olmayan  şirketlerde ise Vergi Usul Kanunu’na 

göre hazırlanan finansal tablolar esas alınır. 

 

Selman Koç 

Cerrahoğlu Avukatlık Bürosu 

  

 


