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Konu: Kâr Payı Dağıtımında Süre Uzatımına İlişkin Tebliğ Resmi
Gazetede Yayımlandı

18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2948 sayılı
Cumhurbaşkanı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 13. maddesinin 1.
fıkrasında belirtilen sürenin 3 ay uzatılması hükmolunmuştu.

Buna göre, sermaye şirketlerinde (yabacı şirketlerin Türkiye şubeleri ve şahıs şirketleri
hariç) 31.12.2020 tarihine kadar;




2019 yılı net dönem kârının yalnızca %25’ine kadarının dağıtımına karar
verilebilecektir,
Geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecektir,
Genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecektir.

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
%25’ini
(yüzde
yirmi
beşini)
aşan
kısma
ilişkin
ödemeler 31.12.2020 tarihine kadar ertelenecektir.

Söz konusu madde aşağıdaki gibidir:
(1) Sermaye şirketlerinde, 31/12/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca yüzde
yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler
dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi
verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin
yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde
ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü uygulanmaz. Bu fıkrada
belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı yetkilidir.
(2) 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 yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin sonuna kadar
ertelenir.
(3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul
ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı
yetkilidir.

Konuyla ilgili “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13. Maddesinin Uygulanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 28.10.2020
tarih ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımı tarihinde yürürlüğe
girmiştir.

Tebliğde düzenlenen kar payı dağıtıma ilişkin istisnaların, aynı zamanda kar payı avansı
dağıtımında geçerli olacağı yönünde de düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu tebliğ, aşağıda sunulmuştur.

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
MADDE 1 – 17/5/2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk
Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/9/2020” ibaresi “31/12/2020” olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin başlığı “Kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına
ilişkin istisnalar” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile
ikinci fıkrasında yer alan “kâr payı” ibareleri “kâr payı veya kâr payı avansı” olarak değiştirilmiş
ve aynı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “kâr payının” ibareleri “kâr
payının veya kâr payı avansının” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kâr payı dağıtımlarının
genel kurulda görüşülebilmesi” ibaresi “kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi
veya kâr payı avansı dağıtımı yapılabilmesi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a), (b) ve (c)
bentlerinde yer alan “kâr payı” ibareleri “kâr payı veya kâr payı avansı” olarak değiştirilmiş ve
aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “kâr payının” ibaresi “kâr payının veya kâr payı avansının”
olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.
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