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KAPSAM

❖ 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU,
❖ ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU
TOPLANTILARDA BULUNACAK TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA
YÖNETMELİK,
❖ TÜRKİYE CUMHURİYETİ TİCARET BAKANLIĞI’NIN TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİNE İLETMİŞ OLDUĞU 31.03.2020 TARİHLİ DUYURUSU

2

I-TOBB’UN ODALARA GÖNDERDİĞİ KAR DAĞITIM SINIRLAMASI YAZISI
Ticaret Bakanlığı’nın 31.03.2020 tarihinde TOBB’a iletmiş olduğu yazıya istinaden TOBB 01.04.2020 tarihinde tüm
oda ve borsalara hitaben bir duyuru yayınlamıştır. Söz konusu duyuru aşağıdaki gibidir.
‘‘Ticaret Bakanlığı'nın Birliğimize ilettiği 31.03.2020 tarihli yazıda, covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin
özkaynaklarının korumasının önemine işaret edilmekte ve 28.11.2012 tarihli ve 2S481 sayılı Resmi Gazetede
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 duyurununun tüm
şirketlere yapılması istenmektedir.
"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 kârının %25'ini

aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi..." konusunda
üyelerinize gerekli duyurunun yapılmasını rica ederim.’’
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II-Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile
Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında
Yönetmeliği'nin" 13/5 inci maddesi
TOBB’un üyelerine göndermiş olduğu yazısında dayanak olarak gösterilen 13/5’inci maddesinde
‘‘Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi
istenen konuların gündeme konulması zorunludur." hükmü yer almaktadır. Söz konusu hüküm
kapsamında Ticaret Bakanlığı’nca sermaye şirketlerinin 2019 öncesi dönemlerde faaliyetleri
sonucunda gerçekleştirdikleri dağıtılabilir kârlarına sınırlama getirerek söz konusu geçmiş yıl
kârlarının dağıtılmasının önüne geçilmiştir. Ayrıca Ticaret Bakanlığı 2019 yılı ile ilgili olarak kâr

dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25 ile sınırlı kalmasını sağlamaya çalışmıştır. Söz
konusu sınırlamanın uygulanabilmesi amacıyla da yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi
verilmemesi sağlanmaya çalışılmıştır.
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III- TOBB’UN DUYURUSUNUN İLGİLİ KANUNLAR AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
Dayanak olarak gösterilen anılan yönetmelik hükmü "Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir

sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması
zorunludur." şeklinde olup, Ticaret Bakanlığı'na şirketlerin genel kurulunda görüşülmesi için genel
kurul toplantı gündemine konu ekleme yetkisi verdiği anlaşılmaktadır. Ticaret Bakanlığı'nın söz

konusu yönetmeliğin 13/5inci maddesine göre, sermaye şirketlerinin genel kurulunda görüşülecek
gündem hakkında verilecek kararı belirleme yetkisi olduğuna dair bir kanun hükmü
bulunmamaktadır. Ayrıca şirketlerin yıllık kâr üzerindeki tasarrufu 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
(TTK) 408’inci maddesi gereğince, genel kurulun devredilemez görev ve yetkileri arasında
sayılmaktadır. Bu nedenlerle Ticaret Bakanlığı tarafından TOBB aracılığıyla üyelerine iletilen 31.3.2020
tarihli ve sermaye şirketlerinin 2019 yılı kâr dağıtımına sınırlama getiren duyurunun hem ilgili
yönetmelik hem de TTK mevzuatı ile uyumlu olmadığı değerlendirilmektedir.
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Söz konusu duyurunun dikkate alınamadan karar alınması halinde ise şirketlerin karşılaşacağını
tahmin ettiğimiz sorunlar aşağıdaki gibi olacağı değerlendirilmektedir.

✓ Duyuruya aykırı olduğu belirtilerek kâr dağıtım kararı içeren genel kurul tescil talebinin
reddedilmesi sorunu,
✓ Genel kurul kararlarının iptaline ilişkin davaların açılmasına sebebiyet verebileceğinden dolayı iptal

davası açma yetkisi bulunan kişiler genel kurul kararının Bakanlık ve TOBB duyurusuna aykırı
olduğu gerekçesiyle iptal davası açabilmesine de sebep olabileceği,
✓ Duyurunun hangi tarihten itibaren uygulanacağına dair bir belirlemenin yapılmaması nedeniyle
oluşacak hukuki karışıklık,
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III- TOBB’un Üyelerine İletmiş Olduğu Duyuruya Karşı Şirketlerimize Uygulamasını
Tavsiye Ettiğimiz Hususlar
1- 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
maddesi uyarınca; herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme

konulması zorunludur. Bu zorunluluk dolayısıyla; firmalar, 2020 yılı içinde yapacakları genel kurul toplantısında
Ticaret Bakanlığının kâr dağıtımı ile ilgili sınırlama talebini genel kurul ve gündem kararına ilişkin şirket yönetim
kurulu kararını buna göre düzenlemeleri ve gündeme almaları tavsiye edilmektedir.
2- Duyurunun dayanağı olarak gösterilen Yönetmelik hükmünün Ticaret Bakanlığı'na sadece şirket genel
kurullarında gündem maddesi ekleme yönünde yetki veriyor olması birlikte değerlendirildiğinde söz konusu
duyuruda belirtilen hususlara riayet edilmeden alınan genel kurul kararlarının da hukuken geçerli olacağı, bu
hususun genel kurul tescil talebinin reddi için geçerli bir hukuki sebep oluşturmadığı ve kâr dağıtım yetkisinin
şirket genel kuruluna ait olduğu değerlendirilmektedir.
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SAYGILARIMIZLA
Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve yazarları,
söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) her türlü
özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
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