
Kar Payı Dağıtımı Sınırlamasının Usul ve Esasları Belirlendi 

 

COVİD-19 salgınının ekonomik ve sosyal hayata etkilerinin azaltılmasına yönelik 
düzenlemelerin yer aldığı ve 17 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7244 sayılı 
Kanun’un 11. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)’na geçici 13 üncü madde 
eklenerek, sermaye şirketlerinin kar payı ve kar payı avansı dağıtımları 30/09/2020 tarihine 
kadar % 25 ile sınırlandırılmış idi. 

Bu kez Ticaret Bakanlığı’nın 17 Mayıs 2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliği ile söz 
konusu yasal düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiş bulunmaktadır. 

Devlete, il özel idarelerine, belediyelere, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayelerinin 
% 50’sinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin % 
50’sinden fazlasına sahip olduğu şirketlerin kapsam dışında tutulduğu düzenlemenin 
ayrıntılarına aşağıda yer almaktadır. 

1. Kar Payı ve Kar Payı Avansı Dağıtım Esasları :  
 
 Sermaye şirketlerinde 30 Eylül 2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca 

% 25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilecektir. 
 

 Geçmiş yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilmeyecektir. 
 

 TTK’nun 462 inci maddesi yedek akçeler ile kanuni yedek akçelerin serbestçe 
kullanılabilen kısımları ve bilançoya konulması ile sermayeye eklenmesine izin verilen 
fonlar vasıtasıyla sermayeye dönüştürülmesine imkan sağlamaktadır. Bu düzenleme 
çerçevesinde yapılacak sermaye artırımlarında yukarıdaki sınırlama uygulanmayacaktır. 

 

 Sermaye şirketlerinde genel kurul tarafından 30 Eylül 2020 tarihine kadar yönetim 
organına kar payı avans dağıtımı yetkisi verilemeyecektir. 

 

 Genel kurul tarafından yönetim organına kar payı avans dağıtımı yetkisi verilmiş ise 
avans ödemeleri 30 Eylül 2020 tarihine kadar ertelenecektir. 

 

 17 Nisan 2020 tarihinden önce kar payı dağıtımına yönelik alınan kararlar üzerine pay 
sahiplerine ödeme yapılmamış veya kısmi ödeme yapılmış ise % 25’lik sınırı aşan 
ödemeler 30 Eylül 2020 tarihine kadar faizsiz ertelenecektir. Bu usul zararın söz konusu 
olduğu ve serbest yedek akçelerin dağıtımına ilişkin alınan kararlar üzerine henüz 
ödenmemiş tutarlar için de uygulanacaktır. 

 
2. İstisnalar  :  

Aşağıdaki durumları sağlayan ve kar payı dağıtımını görüşmek üzere  tevsik edici belgeler 
ile Ticaret Bakanlığına başvurarak uygun görüş alan şirketler bakımından kar dağıtımında 
sınırlama uygulanmayacaktır. 

 120.000.-TL ve altında kar payı dağıtımı kararı alınan şirketler. (Kovid-19 salgını 
sürecinde kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izin nedeniyle nakdi ücret 



desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile hazine destekli kredi kefaleti kullanan 
ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç) 

 

 Dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, başka bir sermaye şirketine 
olan sermaye taahhüt borcunun ifasında kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı kararı 
alınan şirketler. 

 

 Pay sahipleri tarafından dağıtımına karar verilen kâr payının, imzalanan kredi 
sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında belirlenen sürenin sonuna 
kadar muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla kâr payı 
dağıtımı kararı alınan şirketler. Bu durumda pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan 
tutara ilişkin ödemeler de 30 Eylül'e kadar ertelenecektir. 

3. Diğer Hususlar  : 

Kar payı hesaplamasında finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim 
Standartları Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanların 
TTK’nun 88 inci maddesi uyarınca hazırlanan finansal tabloları, diğer şirketler bakımından 
ise VUK’na göre hazırlanan finansal tablolar esas alınacaktır. 

Diğer yandan dağıtılması öngörülen kâr payı tutarı, VUK'na göre tutulan kayıtlarda bulunan 
kar dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır. 

 

 

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


