
1) 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası 
Kanununun Ek-2 nci ve Geçici 23’üncü maddesi uyarınca, yeni 
koronavirüs (Covid-19) kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle 
kısa çalışma ödeneğinden ve/veya ücretsiz izne ayrılanlardan 
4447 sayılı Kanunun Geçici 24’üncü maddesi uyarınca nakdi 
ücret desteğinden yararlandırılanları istihdam edenler ile 
28.03.2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç 
Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun Geçici 20’nci 
maddesi ve ilgili Kararlar uyarınca Hazine destekli kredi kefaleti 
kullanan ve halen kapanmamış kredi borç bakiyesi bulunanlar 
hariç, 120.000 Türk Lirası ve altında kâr payı dağıtımı kararı 
alınan şirketler, 

2) 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 
alınan şirketler, 

3) Pay sahiplerince, dağıtımına karar verilen kâr payının, 
imzalanan kredi sözleşmeleri veya proje finansman 
sözleşmeleri kapsamında 30.09.2020 tarihi sonuna kadar 
muaccel hale gelen yükümlülüklerin ifasında nakden 
kullanılması şartıyla, kâr payı dağıtımı kararı alınan şirketler. 
Bu kapsamdaki şirketlerde, pay sahiplerinin ifa yükümlülüklerini 
aşan tutara ilişkin kar payı ödemeleri 30.09.2020 tarihi sonuna 
kadar ertelenir.

Tebliğ’in 6’ncı maddesi uyarınca, yukarıda sayılan istisnalar 
kapsamında bulunan ve sınırlamalara tabi olmadan kar payı 
dağıtmak isteyen şirketler; (1) genel kurul toplantısının 
yapılmasına ilişkin yönetim kurulu kararının noter onaylı örneği, 
(2) şirketin hesap dönemine ilişkin finansal durum tablosu, (3) 
kar veya zarar tablosu ile birlikte;

a) Yukarıda belirtilen 1. istisna kapsamında bulunan şirketler; 
anılan desteklerden yararlanılmadığına ilişkin ilgili kurumlardan 
alınacak tevsik edici belge,

b) Yukarıda belirtilen 2. istisna kapsamında bulunan şirketler; 
dağıtılacak kâr payının yarısından fazlasını alma hakkı 
olanların başka bir sermaye şirketine olan sermaye taahhüt 
yükümlülüğünü tevsik edici belge,

c) Yukarıda belirtilen 3. istisna kapsamında bulunan şirketler; 
kredi sözleşmeleri ve proje finansman sözleşmeleri 
kapsamında ifa yükümlülüklerini tevsik edici belge 
ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ne başvuruda 
bulunmalıdır.

Yukarıda belirtilen istisnalar kapsamında kalan şirketlerin kâr 
payı dağıtımlarının genel kurul toplantılarında görüşülebilmesi 
için Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alınması zorunludur.
Tebliğ’in 7’nci maddesi uyarınca, şirketlerin kar paylarının 
hesaplanmasında bağımsız denetime tabi şirketler açısından 
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 
standartlarına uygun olarak hazırlanmış finansal tablolar, diğer 
şirketler açısından ise 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na uygun 
olarak hazırlanmış finansal tablolar esas alınacaktır. Ancak 
dağıtılması öngörülen kar payı tutarları 213 sayılı Vergi Usul 
Kanunu’na göre tutulan kayıtlarda bulunan kar payı dağıtımına 
konu olan kaynakların toplam tutarını aşamayacaktır.

Tebliğ, Resmi Gazetede yayımlandığı 17 Mayıs 2020 tarihi 
itibari ile yürürlüğe girmiştir.

According to Article 5 of the Communiqué, the following 
companies are exempt from the dividend distribution 
limitations: 

1) Companies who adopted resolutions to distribute dividends 
less than or equal to 120,000 TRY, except for (i) within the 
scope of Additional Article 2 and Provisional Article 23 of the 
Unemployment Insurance Law numbered 4447 and dated 
25.08.1999, companies employing individuals who are 
benefiting from cash support payments as per Provisional 
Article 20 of Law numbered 4447 and individuals who are paid 
short time allowance and/or using unpaid leave due to 
compelling circumstances arising from novel coronavirus 
(COVID-19) and (ii) companies having unpaid loan balances 
and utilizing State Treasury guaranteed loans as per the Public 
Finance and Debt Management Law numbered 4749 and 
dated 28.03.2002 and the relevant Decisions,

2) Companies who have adopted resolutions to distribute 
dividends if, in line with the relevant legislation, more than half 
of the dividends will be used by shareholders for their capital 
commitments to another company payable in cash and in full, 

3) Companies who have adopted resolutions to distribute 
dividends if the dividends will be used by shareholders to pay 
their debts arising from loan agreements or project financing 
agreements that will become due before 30.09.2020. For those 
companies, dividend payments exceeding such shareholder 
debts will be postponed until 30.09.2020.

As per Article 6 of the Communiqué, companies willing to 
distribute dividends without being subject to limitations and that 
fall within the ambit of the abovementioned exemptions must 
submit an application to the General Directorate of Domestic 
Trade of the Ministry of Commerce along with  (1) a notarized 
copy of the board of directors decision relating to the general 
assembly meeting, (2) the company’s financial statements for 
the fiscal year, (3) a profit or loss statement, and:

a) for companies falling under the abovementioned exemption 
1, the document issued by the relevant institutions indicating 
that they are not benefiting from the said support payments,

b) for companies falling under the abovementioned exemption 
2, a document indicating the capital commitments of the 
company’s shareholders who have the right to take more than 
half of the dividends payable to another company, and

c) for companies falling under the abovementioned exemption 
3, a document indicating the company’s outstanding 
obligations arising from loan agreements or project financing 
agreements.

Companies falling within the scope of the abovementioned 
exceptions must first obtain an opinion from the Ministry of 
Commerce prior to discussing dividend distributions at their 
general assembly meetings.

As per Article 7 of the Communiqué, when calculating the 
dividends, for companies subject to independent audits, the 
financial statements prepared in compliance with the Public 
Oversight, Accounting, and Auditing Standards Authority 
standards will be considered while other companies’ financial 
statements prepared in compliance with the Tax Procedural 
Law numbered 213 will be taken into account. However, the 
dividend amount to be distributed cannot exceed the total value 
of the resources available for dividend distribution listed in the 
records kept in line with the Tax Procedural Law numbered 213.

The Communiqué entered into force through publication in the 
Official Gazette dated 17 May 2020.

HUKUK BÜLTENİ

KÂR DAĞITIMI SINIRLAMALARINA İLİŞKİN İSTİSNALAR 
İLAN EDİLDİ

17 Nisan 2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 7244 sayılı Kanun’un 12’nci maddesi ile 6102 sayılı 
Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) eklenen Geçici 13’üncü madde 
ile sermaye şirketlerinin kâr dağıtımına ilişkin sınırlamalar 
getirilmişti. TTK Geçici Madde 13 ile sermaye şirketlerinde; (i) 
30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının yalnızca 
% 25’inin dağıtımına karar verilebileceği, (ii) geçmiş yıl kârları 
ve serbest yedek akçelerinin dağıtıma konu edilemeyeceği, (iii) 
genel kurul tarafından yönetim kuruluna kâr payı avansı 
dağıtımı yetkisi verilemeyeceği, (iv) genel kurul tarafından 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 aşan 
kısmına ilişkin ödemelerin 30.09.2020 tarihine kadar 
erteleneceği yönünde düzenleme yapılmıştı. Ayrıca söz konusu 
Kanun ile bu düzenlemenin kapsamına giren sermaye 
şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları 
belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak 
suretiyle Ticaret Bakanlığı’nın yetkili olduğu belirtilmişti. 
Ticaret Bakanlığı, 17 Mayıs 2020 tarih ve 31130 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 
Geçici 13’üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Tebliğ” (“Tebliğ”) ile konuya ilişkin ikincil 
düzenlemeyi yapmış ve hangi şartlar altında şirketlerin kar payı 
dağıtımına ilişkin sınırlamalardan muaf olabileceğini 
düzenlemiş bulunmaktadır.

Tebliğin 4/1’inci maddesi uyarınca, sermaye şirketlerinde, 
TTK’nın Geçici 13’üncü Maddesinin yürürlüğe girmesinden 
30.09.2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem karının yalnızca 
%25’ine kadarının nakden dağıtımına karar verilebilir, geçmiş 
yıl karları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemez. Bu 
sınırlama, TTK’nın 462’nci maddesi uyarınca iç kaynaklardan 
yapılacak sermaye artırımında uygulanmaz.

Tebliğin 4/3’üncü maddesi uyarınca, TTK’nın Geçici 13’üncü 
Maddesinin yürürlüğe girmesinden önce genel kurul tarafından 
kar payı dağıtımı kararı alınmış ancak henüz pay sahiplerine 
ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı 
net dönem kârının yalnızca % 25’i olan sınırı aşan kısma ilişkin 
ödemeler ile hesap döneminde zarar edilmiş olmasına karşın 
serbest yedek akçelerden dağıtım kararı alınmışsa henüz 
ödenmemiş kısma ilişkin tüm ödemeler belirtilen sürenin 
(30.09.2020) sonuna kadar ertelenir. Ertelenen ödemelere 
ilişkin olarak faiz tahakkuk ettirilmez.
Tebliğ’in 5’nci maddesi uyarınca, aşağıdaki şirketler kar payı 
dağıtımına ilişkin sınırlamalardan müstesnadır:

CLIENT ALERT

EXEMPTIONS FROM THE DIVIDEND DISTRIBUTION 
LIMITATIONS HAVE BEEN DECLARED

Company dividend distributions have been limited by 
Provisional Article 13 added to the Turkish Commercial Code 
(“TCC”) numbered 6102 with Article 12 of Law numbered 7244 
published in the Official Gazette dated 17 April 2020 and 
numbered 31102. Provisional Article 13 stipulates that (i) 
companies can only distribute dividends up to 25% of their net 
profit for the 2019 fiscal year until 30.09.2020, (ii) companies 
cannot distribute retained earnings from previous years or free 
reserve funds, (iii) the general assemblies of companies cannot 
grant the board of directors the authority to distribute advance 
dividends, and (iv) even if the general assembly adopted a 
dividend distribution resolution for the 2019 fiscal year, if the 
shareholders have not yet been paid or if only partial payments 
have been made, companies must postpone dividend 
payments exceeding 25% of their net profit until 30.09.2020. 
Furthermore, the Law authorized the Ministry of Commerce to 
determine the exceptions and the procedures and principles 
applicable to companies who fall within the scope of the 
limitations by consulting with the Ministry of Treasury and 
Finance. 

The Ministry of Commerce issued  the “Communiqué on the 
Procedures and Principles of the Implementation of Provisional 
Article 13 of the Commercial Code Numbered 6102” 
(“Communiqué”) and set forth the conditions for companies to 
be exempt from these dividend distribution limitations. The 
Communique was published in the Official Gazette dated 17 
May 2020 and numbered 31130.

As per Article 4/1 of the Communiqué, from the effective date of 
Provisional Article 13 of the TCC until 30.09.2020, companies 
can only distribute dividends in cash up to 25% of their net profit 
for the 2019 fiscal year and cannot distribute retained earnings 
from previous years or free reserve funds. This limitation does 
not apply to capital increases made through internal funds in 
line with Article 462 of the TCC.

According to Article 4/3 of the Communiqué, if a dividend 
distribution resolution is adopted by the general assembly 
before the effective date of Provisional Article 13 but the 
shareholders have not yet been paid or if only partial payments 
have been made, dividend payments exceeding 25% of their 
net profit for the 2019 fiscal year will be postponed until 
30.09.2020, and if a dividend distribution from the free reserve 
funds resolution was adopted before the effective date of 
Provisional Article 13 despite losses in the fiscal year, payment 
of the unpaid portion of the distribution will be postponed until 
30.09.2020. Interest will not accrue on the postponed 
payments.
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profit for the 2019 fiscal year until 30.09.2020, (ii) companies 
cannot distribute retained earnings from previous years or free 
reserve funds, (iii) the general assemblies of companies cannot 
grant the board of directors the authority to distribute advance 
dividends, and (iv) even if the general assembly adopted a 
dividend distribution resolution for the 2019 fiscal year, if the 
shareholders have not yet been paid or if only partial payments 
have been made, companies must postpone dividend 
payments exceeding 25% of their net profit until 30.09.2020. 
Furthermore, the Law authorized the Ministry of Commerce to 
determine the exceptions and the procedures and principles 
applicable to companies who fall within the scope of the 
limitations by consulting with the Ministry of Treasury and 
Finance. 

The Ministry of Commerce issued  the “Communiqué on the 
Procedures and Principles of the Implementation of Provisional 
Article 13 of the Commercial Code Numbered 6102” 
(“Communiqué”) and set forth the conditions for companies to 
be exempt from these dividend distribution limitations. The 
Communique was published in the Official Gazette dated 17 
May 2020 and numbered 31130.

As per Article 4/1 of the Communiqué, from the effective date of 
Provisional Article 13 of the TCC until 30.09.2020, companies 
can only distribute dividends in cash up to 25% of their net profit 
for the 2019 fiscal year and cannot distribute retained earnings 
from previous years or free reserve funds. This limitation does 
not apply to capital increases made through internal funds in 
line with Article 462 of the TCC.

According to Article 4/3 of the Communiqué, if a dividend 
distribution resolution is adopted by the general assembly 
before the effective date of Provisional Article 13 but the 
shareholders have not yet been paid or if only partial payments 
have been made, dividend payments exceeding 25% of their 
net profit for the 2019 fiscal year will be postponed until 
30.09.2020, and if a dividend distribution from the free reserve 
funds resolution was adopted before the effective date of 
Provisional Article 13 despite losses in the fiscal year, payment 
of the unpaid portion of the distribution will be postponed until 
30.09.2020. Interest will not accrue on the postponed 
payments.
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