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COVID-19: KÂR PAYI DAĞITIMI KISITLAMALARI
ÖNGÖRÜLEN İSTİSNALAR
7244 sayılı Torba Yasa ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na ("Kanun") eklenen Geçici Madde 13 ile 16
Nisan 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 30 Eylül 2020 tarihine kadar sermaye şirketlerinin 2019
yılı net dönem kârının yalnızca %25'ine kadarının dağıtımına karar verilebileceği, geçmiş yıl kârları ve
serbest yedek akçelerin dağıtıma konu edilemeyeceği ve ayrıca genel kurul tarafından yönetim organına
kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyeceği hüküm altına alınmıştı.
Bu hususta 17 Mayıs 2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmi Gazete'de Kanun'un Geçici 13. maddesinin
Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ ("Tebliğ") yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece
Kanun'a getirilen yeni düzenlemenin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile istisnalar belirlenmiş oldu.

Kâr Payı Dağıtımı Kısıtlamasında İstisnalar
Tebliğ ile getirilen düzenleme ile, Geçici 13. maddede anılan dağıtım sınırlamasının Kanun'un 462.
maddesi uyarınca iç kaynaklardan yapılacak sermaye artırımlarında uygulanmayacağı ifade edilmiştir.
Ayrıca aşağıda belirtilen şirketlerin kâr payı ve kâr payı avansı dağıtımına getirilen kısıtlamalardan istisna
tutulacakları düzenlenmiştir:






120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alan şirketler (Covid-19 kaynaklı zorlayıcı
sebep gerekçesiyle kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan nakdi ücret
desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli kredi
kefaleti kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar hariç olmak üzere);
Pay sahiplerince dağıtımına karar verilen kâr payının yarısından fazlasının, Kanun hükümleri
çerçevesinde başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında
kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı kararı alan şirketler; ve
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 alan şirketler (pay
sahiplerinin ifa yükümlülüklerini aşan tutara ilişkin ödemelerin 30 Eylül 2020 tarihinin sonuna kadar
ertelenmesi koşuluyla).

Bakanlıktan Uygun Görüş Alınması Zorunluluğu
İstisna kapsamında olan şirketlerin kâr payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi için Ticaret
Bakanlığı'ndan uygun görüş alınması zorunlu olup bu başvurularda aşağıdaki belgelerin Ticaret Bakanlığı
İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne sunulmaları gerekmektedir:



Genel kurul yapılmasına ilişkin yönetim organı kararının noter onaylı örneği;
Şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu ile kâr veya zarar tablosu;
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Yalnızca 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler için; istisna
kapsamından hariç tutulan desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan alınacak tevsik
edici belge;
Yalnızca başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt borcunun nakden ve defaten ifasında
kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı yapılacak olan şirketler için; dağıtılacak kâr payının yarısından
fazlasını alma hakkı olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt yükümlülüğünü
tevsik edici belge;
Yalnızca imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman sözleşmeleri kapsamında
yükümlülüklerin ifasında nakden kullanılması şartıyla kâr payı dağıtımı yapılacak olan şirketler için;
kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici
belge.

Kâr Payının Hesaplanmasında Esas Alınacak Finansal Tablolar
Kâr payının hesaplanmasında, (i) finansal tablolarını Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları
Kurumu tarafından belirlenen standartlara uygun hazırlamak zorunda olanlar tarafından Kanun'un 88.
maddesine göre hazırlanan; (ii) diğer şirketler için ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan
finansal tablolar esas alınacaktır.
Dağıtılması öngörülen kâr payı tutarları Vergi Usul Kanununa göre tutulan kayıtlarda bulunan kâr
dağıtımına konu kaynakların toplam tutarını aşamaz.

Kâr Payı Ödemelerinde Ertelemeler
Tebliğ ile ayrıca Geçici 13. maddede belirtilenlerin yanı sıra ilgili hesap döneminde zarar edilmiş olmasına
karşın serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alındığı durumlarda henüz ödenmemiş kısma ilişkin tüm
ödemelerin yine 30 Eylül 2020 tarihinin sonuna kadar erteleneceği, ayrıca söz konusu ertelenen
ödemelere ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilemeyeceği düzenlenmiştir.
Ayrıca genel kurulca yönetim organına kâr payı avansı dağıtım yetkisinin 16 Nisan 2020'den önce bir
tarihte verilmiş olduğu durumlarda, avans ödemelerinin 30 Eylül 2020 tarihine kadar erteleneceği
kararlaştırılmıştır.


Avukatlık mevzuatına uygun olarak, bu bültende yer alan Türk hukukuna ilişkin tüm bilgiler Gide Loyrette
Nouel'in Türkiye'de işbirliği içinde çalıştığı Özdirekcan Dündar Şenocak Avukatlık Ortaklığı tarafından
verilmektedir.
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