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SİRKÜLER 2020-42 

2020 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK GENEL KURUL TOPLANTILARINDAKİ 

NAKİT KAR PAYI DAĞITIM KARARLARI HAKKINDA 

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından üyelerine gönderilen yazıda, Ticaret 

Bakanlığı'nın Birliğe ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıya atfen, 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi 

Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 

Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliği'nin" 13/5 inci 

maddesine dayanılarak, aşağıdaki duyurunun tüm şirketlere yapılması istenilmiştir: 

"kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine 

ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı 

dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı 

net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi 

verilmemesi..." 

Söz konusu Yönetmeliğin 13/5’inci maddesinde, “Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir 

sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması 

zorunludur.” düzenlemesine yer verilmiştir. 

Bakanlıkça Covid-19 virüsünün yaratacağı olumsuz etkilerden şirketlerin özkaynaklarının 

korunmasını teminen ihtiyatlılık kuralı gereği genel kurullarda gündeme alınacak nakit kar payı 

dağıtımına ilişkin olarak getirildiği belirtilen sınırlamanın ne anlama geldiği tereddütlere yol açmıştır. 

Yönetmeliğin 13/5’inci maddesindeki yetki kullanımı gereği, şirketlerin 2019 yılı hesap dönemine 

ilişkin olarak 2020 yılında gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarındaki nakit kar payı dağıtımına 

ilişkin gündem maddesinde “geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 

2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi 

verilmemesi” yer alacağı konusunda belirsizlik yoktur. Bununla birlikte, bu gündem maddesinin 

şirketlerin genel kurullarınca kabul edilmesinin zorunlu olup olmadığı tartışmalıdır. 

Yönetmelikle Bakanlığa verilen yetki, “şirket genel kurullarında görüşülmesi istenen konuların” 

belirlenmesinden ibarettir. Kar payı dağıtımına ilişkin yetki şirket genel kurullarındadır (TTK Md. 

408/2-d ve 507). Bu nedenle, gündeme alınması zorunlu olmakla birlikte, “geçmiş yıl kârlarının 

dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile 

yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi” yönündeki gündem maddesinin 

kısmen veya tamamen kabul edilmesinin genel kurulun yetkisinde olduğu değerlendirilmektedir. 
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