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KAR DAĞITIM KISITLAMASI 01.01.2021 TARİHİ 
İTİBARİYLE SONA ERMİŞTİR 
 
 
2020/43, 2020/50 ve 2020/72 sayılı Sirkülerlerimizde ayrıntılı 
bir şekilde açıklandığı üzere, 2020 yılında Türk Ticaret 
Kanunu’na eklenen geçici maddeyle sermaye şirketlerinin 30 
Eylül 2020 tarihine kadar, 2019 net karının ancak %25’ini 
dağıtabilecekleri, daha önceki yıl karlarını dağıtıma konu 
edemeyecekleri ve 2020 yılında kâr payı avansı 
dağıtamayacakları yönünde bir yasal düzenleme yapılmıştı. İlgili 
maddede verilen üç aylık uzatma yetkisine istinaden 
Cumhurbaşkanı tarafından ilgili kısıtlamanın süresi 31.12.2020 
tarihine kadar uzatılmıştı. 
 
Yeni bir yasal düzenleme yapılmaması ve Cumhurbaşkanı’nın da 
anılan süreyi daha fazla uzatma yetkisi bulunmaması nedeniyle, 
kâr payı dağıtımındaki bu kısıtlama 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle 
sona ermiş bulunmaktadır.  
 
Dolayısıyla, yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece, sermaye 
şirketlerinin 2021 yılında, henüz dağıtılmamış olan 2019 ve 
önceki dönemlere ilişkin net kârları ile 2020 yılına ait net 
kârlarını dağıtabilmeleri ve 2021 yılına ilişkin olarak kâr payı 
avansı ödemesi gerçekleştirmeleri mümkün bulunmaktadır. 
 
Saygılarımızla. 
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Garantisi ile sınırlı bir Birleşik Krallık 
şirketi olan BDO International Limited’in 
üyesi ve bir Türk anonim şirketi olan BDO 
Yayıncılık A.Ş. bağımsız üye kuruluşlardan 
oluşan BDO ağının bir parçasını teşkil 
etmektedir. 
 
BDO International global ağının toplam 
gelirleri 2020 yılında 10,3 milyar ABD 
Doları olarak gerçekleşmiştir. BDO, 
167’dan fazla ülkede bulunan 1.658 ofiste 
faaliyet göstermekte olup, bu ofislerde 
denetim ve danışmanlık hizmetleri veren 
ortaklar dâhil dünya çapında 91.054 kişi 
çalışmaktadır. 
 
Dikkat ve titizlikle hazırlanan bu yayın, 
geniş anlamda görüşleri içermekte olup, 
genel bir yol gösterici olarak 
değerlendirilmelidir. Özel durumlarla 
ilgili olarak, mesleki görüş ve yardım 
almadan, bu yayına dayanarak 
uygulamalarda bulunulmamalıdır. Bu 
konuların kendi özel durumunuza ilişkin 
etkilerini görüşmek için BDO Yayıncılık 
A.Ş. ile temas kurabilirsiniz. Bu yayındaki 
bilgilere dayanarak belli eylemlerde 
bulunmak veya bulunmamak nedeniyle 
doğabilecek zararlar nedeniyle, BDO 
Yayıncılık A.Ş. ve ortakları, çalışanları ile 
yazarları herhangi bir yükümlülük veya 
sorumluluk kabul etmemektedirler. 
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