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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. 

Aynı hükümde T.C. Cumhurbaşkanı'nın belirtilen süreyi üç ay uzatmaya yetkili olduğu düzenlenmiş olup 

buna istinaden 31248 sayılı ve 18 Eylül 2020 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2948 sayılı 

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu kar payı dağıtımı kısıtlamaları 3 ay süreyle uzatılmıştır. 

 

 
    

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. 

 

Güncel hukuki bilgilere web sitemizin News & Insights bölümünden de ulaşabilirsiniz: gide.com 
 
Bu bülten Gide Loyrette Nouel ("Avukatlık Bürosu") tarafından hazırlanan ücretsiz ve periyodik elektronik bir duyuru olup 
Gide'in müvekkilleri ve iş ortakları için yayımlanmaktadır. Bülten sadece adresine gönderilenlerin kişisel kullanımı içindir ve 
ele alınan konu hakkında sadece genel nitelikli hukuki bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bülten, hukuki görüş sunmamaktadır 
ve bu şekilde yorumlanmamalıdır. Gönderilen kişi, kendisine sunulan bilgilerin kullanımından münhasıran sorumludur ve 
Avukatlık Bürosu söz konusu kullanımdan doğacak doğrudan veya dolaylı hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. İletişim 
birimimizin işleme tabi tuttuğu kişisel verileriniz ile ilgili olarak her zaman erişim, düzeltilme veya silinme talebinde 
bulunabilirsiniz (privacy@gide.com). 
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