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Konu : Ticaret Bakanlığı’nın Kar Dağıtımlarının Kısıtlanmasına İlişkin Duyurusu Hakkında 

Tarih : 6 Nisan 2020 

Ticaret Bakanlığı’nın (“Bakanlık”) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (“TOBB”)’ne 31.03.2020 tarihinde 

iletmiş olduğu Kar Dağıtımlarına İlişkin Duyuru ile Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının 

korunması için kar dağıtımının sınırlandırılmasına ilişkin duyurunun, tüm firmalara iletilmesi istenmiştir. Bu sebeple 

TOBB, 01.04.2020 tarihinde tüm oda ve borsalara sermaye şirketlerinde kar dağıtımının sınırlandırılması ile ilgili 

yazıyı göndermiştir 

28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelik’in (“Yönetmelik”) 13/5 maddesi uyarınca Bakanlıkça şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen 

konuların gündeme konulması zorunludur. Anılan madde uyarınca sermaye şirketleri 2020 yılı içerisinde 

yapacakları genel kurul toplantılarında duyuruda belirtilen hususları gündemlerine koymak ile yükümlüdürler. 

Gönderilen duyuru ile Bakanlık, kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 

(Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler) 2019 yılı hesap dönemine 

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

kararlarında; 

(i) Geçmiş yıl karlarının dağıtıma konu edilmeyeceği, 

(ii) 2019 yılı net dönem karı dağıtılacaksa %25'ini aşmadan dağıtılabileceği, 

(iii) 2020 yılı için yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmeyeceği,  

belirtilmiştir. 

Yönetmelik’in ilgili maddesinde Bakanlıkça görüşülmesi istenen konuların yalnızca gündeme konulması 

zorunlu olup, şirketlerin bu talebi gündeme aldıktan sonra aksine karar almalarına engel herhangi bir durum 

mevcut değildir. 

Sonuç olarak, koronavirüsün ekonomi üzerindeki olumsuz etkisi gerçek kişilerde olduğu gibi tüzel kişi olan 

şirketlerde de görülmektedir. Bu sebeple Bakanlığın bu talebi ile sermaye şirketlerinin aktif ve pasiflerinin 

korunmasının amaçlandığı, Türk Ticaret Kanunu’nun “Sermayenin kaybı, borca batık olma durumu”nu 

düzenleyen 376. Maddesine dikkat çekildiği ve kar dağıtımı sınırlaması ile bu durumun önüne geçilmesinin 

amaçlandığı ve bu sebeple tavsiye niteliğinde bir duyuru yayınladığı görülmektedir. 

Bu sebeple kar dağıtımının sınırlanması yönünde karar alınmasının sermaye şirketleri açısından faydalı 

olacağı görüşündeyiz. 

Bültenimiz ile alakalı sormak istediğiniz herhangi bir sorunuz olması durumunda her daim bizlere 

ulaşabilirsiniz. 
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Subject : Republic of Turkey Ministry of Trade’s Announcement on Dividend Distributions 

Date : 6 April 2020 

Republic of Turkey Ministry of Trade ("Ministry") made an announcement on 31.03.2020 to the Union of 

Chambers and Commodity Exchanges of Turkey ("TOBB") about the dividend distributions to protect the equity 

of corporations due to the Covid-19 virus and requested it to be forwarded to all companies. Accordingly, TOBB 

sent a note on 01.04.2020 to all chambers and stock markets regarding the limitation of dividend distributions in 

capital companies. 

 It is obligated to put the issues on the agenda that are requested to be discussed by the Ministry at 

the general assembly of the Company in accordance with Article 13/5 of the Regulation on The Customs and 

Trade Ministry Representatives ("Regulation") that has been published in the Official Gazette dated 28.11.2012 

and numbered 28481. In accordance with this article, capital companies are obliged to take the mentioned 

topics in the announcement to their agenda in in the general assembly’s that will be held in year 2020. 

With the announcement that has been mentioned, the Ministry requested from capital companies 

(Jointstock Companies, Limited Companies and Capital Shares), excluding state-owned companies in the 

dividend distribution decisions topics stated below to be included in the agenda of the general assembly 

meetings to be held this year regarding the fiscal year 2019: 

(i) The profits of the previous year will not be distributed, 

(ii) If the net profit for 2019 is to be distributed, it can be distributed without exceeding %25 of it, 

(iii)  The Board of Directors will not be authorized to distribute profits for 2020. 

According the relevant article of the Regulation, it is required to discuss issues on the agenda that are 

requested by the Ministry but it is not obliged by the companies to decide against Ministry announcement. 

As a result, the adverse effects of the Coronavirus on the economy can be seen in both real person 

and company legal entities. Therefore, it can be seen that the Ministry’s motivations behind issuing this advisory 

announcement is to protect the actives and passives of corporations, underlining the Turkish Commercial 

Code’s Article 376 which regulates “The loss of capital, state of debt”, and preventing this situation through the 

restriction on dividend distributions. 

For these reasons, we believe that limiting dividend distribution would be beneficial for the companies. 

Should you require any further clarification, please do not hesitate to contact us. 
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