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COVID-19 SALGINININ  

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TOPLANTILARINA ETKİSİ,  

KÂR DAĞITIMINA GETİRİLEN “SINIRLAMA” VE “YASAKLAR”1 

 

 

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgınının ticari ve ekonomik hayata 

olumsuz etkileri devam etmektedir. İşbu çalışmada salgının ticaret hukuku bağlamında 

ortaya çıkan etkiler iki ayrı başlık altında ele alınacaktır. 

 

1.1. COVID-19 SALGINININ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TOPLANTILARINA ETKİSİ 

 

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Covid-19 salgının ticari ve ekonomik hayata 

olumsuz etkileri devam etmekte olup, işbu çalışmamızda da salgının özellikle sermaye 

şirketlerinin toplantılarına *Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları, Şirketlerin 

Yönetim/Müdürler Kurulu Toplantıları vs gibi+ etkisi ele alınacaktır. 

 

Covid-19 salgını süresince sermaye şirketlerinin toplantılarına ilişkin olarak bugüne 

kadar 6102 sy. TTK’da mevcut düzenlemelerin değiştirilmesi ya da herhangi bir yeni yasal 

düzenleme yapılması gibi bir durumun sözkonusu olmadığını belirtmek isteriz.  

 

Uygulamada Vakıf ve Dernekler ile Sivil Toplum Kuruluşlarının toplantı ve 

organizasyonları ile alakalı çeşitli yasal düzenlemeler öngörülmüş, Bakanlıkların bu yönde 

yayınladıkları genelge ve duyurular ile Covid-19 salgını süresince nelere dikkat edilmesi 

gerektiği ifade edilmiştir. 

 

Bu çerçevede, Covid-19 salgınının ticari ve ekonomik hayata olumsuz etkileri 

kapsamında sermaye şirketlerinin Genel Kurul Toplantıları ile Yönetim/Müdürler Kurulu 

                                                           
1
 Avukat – Marka Vekili Nayıf ALTAŞ // Ünsever Hukuk  



2 

 

Toplantılarının yapılmasının önünde herhangi bir yasal engel bulunmamaktadır. Bu nedenle 

toplantıların yapılabilmesi mümkündür.  

 

Aşağıda toplantıların ve organizasyonların yapılmasıyla alakalı kronolojik gelişimde 

aktarılacağı üzere sermaye şirketleri açısından getirilen herhangi bir yasaklama ya da 

sınırlama sözkonusu değildir. Sermaye şirketleri açısından getirilen yasak ve sınırlamalar kâr 

payı dağıtımıyla alakalıdır. *Bkz 7244 sayılı Kanun - madde 12]  

 

Covid-19 salgının sermaye şirketlerinin toplantılarına etkisini iki ayrı başlık altında ele 

almadan evvel aşağıda özellikle Covid -19 salgını süresince yaşanan gelişmeleri kronolojik bir 

biçimde bilgi ve dikkatinize sunmak isteriz. 

   

a. TOPLANTI VE ORGANİZASYONLARLA ALAKALI SÜRECİN KRONOLOJİK GELİŞİMİ 

 

 İç İşleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 Tarihinde Yayımlanan Ek Genelgesi 

 

TC İçişleri Bakanlığı’nca 81 il valiliğine, Covid-19 salgınına karşı yeni tedbirler öngören “ek 

genelge” gönderilmiş ve “dernek ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının genel kurul 

toplantıları ve eğitimleri dahil olmak üzere tüm toplantı ve faaliyetlerinin 16.03.2020 

Pazartesi günü saat 24:00 itibariyle geçici olarak ertelenmesi” talimatı verilmiştir. 

 

 Cumhurbaşkanlığı’nın 20.03.2020 Tarihli ve 2020/3 Sayılı Genelgesi 

 

Resmi Gazete’de yayımlanan işbu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca; “Ulusal ve 

uluslararası düzeyde açık veya kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü bilimsel, 

kültürel, sanatsal ve benzeri toplantıların veya aktivitelerin Nisan ayı sonuna kadar 

ertelenmesine” karar verilmiştir. 

 

 Ticaret Bakanlığı’nın 20.03.2020 tarihli “Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin 

Açıklaması” 

 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından “Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin 

Açıklama” Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Müdürlüğü resmi internet sitesinde duyurulmuştur. 

 

İşbu açıklamada özetle; “çağrısı yapılan ancak henüz gerçekleştirilmeyen genel kurul 

toplantılarının, ileri bir tarihte yapılmak üzere iptal edilmesi imkanının tanındığı ve 

ayrıca elektronik genel kurul toplantılarının şirket esas sözleşmelerinde hüküm olmasa 

dahi uygulanmasına olanak tanınacağı” ifade edilmiştir. 
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 Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün 09.04.2020 Tarihli ve 48829 

Sayılı Yazısı 

 

Vakıflar Bölge Müdürlükleri’ne ve vakıflara iletilen 09.04.2020 tarihli yazıda özetle; 

“İçişleri Bakanlığı’nın 16.03.2020 tarihli Ek Genelgesi uyarınca Sivil Toplum 

Kuruluşlarının (Dernek, vakıf) genel kurulları ve insanları toplu olarak bir araya getiren 

her türlü toplantı ve faaliyetlerinin 16.03.2020 Pazartesi saat 24:00 itibariyle geçici 

olarak ertelenmiş olduğunu, sözkonusu genelge ile alınan tedbirler, 17.03.2020 

tarihinde e-posta yoluyla vakıflara ve Bölge Müdürlüklerine duyurulduğu, ancak, 

Vakıfların genel kurul toplantılarını toplu olarak bir araya gelerek yaptıklarının 

görüldüğü” ifade edilmiş ve devamla “Vakıflar tarafından yapılacak seçimli genel kurul 

toplantılarının 01.07.2020 tarihine kadar ertelendiği” belirtilmiştir.  

 

 17.04.2020 tarihli, 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “7244 sayılı Yeni 

Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması 

Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 

 

Covid-19 salgınının etkilerini azaltmak amacıyla TBMM’de kabul edilen ve Resmi 

Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Kanunda çalışma konumuzu 

ilgilendiren aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir. 

 

- Kanunun 2. maddesinin 1/ç bendi uyarınca; “04.11.2004 tarihli ve 5253 sayılı 

Dernekler Kanunu ve 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre 

dernekler tarafından verilecek bildirim ve beyannameler ile dernek genel kurul 

toplantıları 31.07.2020 tarihine kadar ertelenmiştir.” 

 

- Kanunun 2. maddesinin 1/d bendi uyarınca; “24.04.1969 tarihli ve 1163 sayılı 

Kooperatifler Kanunu kapsamındaki genel kurul toplantıları 31.07.2020 tarihine 

kadar ertelenmiştir.” 

 

- Kanunun 2. maddesinin 1/ç ve d bendleri uyarınca; “Hem dernekler hem 

kooperatifler için, mevcut organların görev, yetki ve sorumluluklarının erteleme 

süresi sonrasında yapılacak ilk genel kurula kadar devam edeceği” hüküm altına 

alınmıştır.  

 

b. COVİD-19 SALGINININ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN YÖNETİM/MÜDÜRLER KURULU 

TOPLANTILARINA ETKİSİ 
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 Yönetim Kurulu Toplantıları ve Karar Alma Süreçlerinin Üyelerin Fiziken Bir Araya 
Gelmeden Gerçekleştirilmesi 

Bilindiği üzere TTK  390/4 maddesi uyarınca;  

“Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu 
kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış 
önerisine, en az  üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de 
verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak 
kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay 
imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması 
veya kabul  edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi 
kararın geçerliliği için gereklidir.” 

Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin fiziki toplantı yapılması isteminde 
bulunmaması durumunda, yönetim kurulu kararlarının elden dolaştırma suretiyle alınması 
mümkündür. Bu çerçevede, esas sözleşmede öngörülen ağırlaştırılmış nisaplar saklı 
kalmak şartıyla, en az  üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınarak fiziki katılıma 
ihtiyaç bulunmaksızın yönetim kurulu kararı alınabilir. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin elektronik ortamda yapılacak konferans veya benzer 
platformlarda bir araya gelerek toplantı gündemi hakkında fikir alışverişinde bulunup, 
değerlendirme yapmaları mümkündür. 

Kaleme alınan Yönetim Kurulu Kararının tüm üyelere elektronik posta yoluyla iletilmesi ve 
kararın bu şekilde dolaştırılmasıyla ilgili tüm üyeler tarafından imzalanan kararın Şirket 
Yönetimine ulaştırılması yeterlidir. Kararın elden dolaştırma yöntemiyle alınması süreci, 
tüm imzalı nüshaların yönetim kurulu karar defterinde bir araya getirilmesiyle 
tamamlanmış olacaktır. 

Yönetim Kurulu Üyelerinin fiziken bir araya gelmeden karar almaları özellikle Covid19 
salgınının yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması ve salgının yayılmasının önlenmesi gibi 
hususlar birlikte ele alındığında oldukça önemlidir. Bu yöntemin uygulanmasıyla Yönetim 
Kurulları şirketin iş ve işlemlerinin aksatılmasına mahal vermeden hızlıca karar 
alabileceklerdir. 

 Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Yönetim / Müdürler Kurulu Toplantıları 

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu Toplantıları için TTK’nın 390/4 maddesiyle öngörülen 
“kararların elden dolaştırma yöntemiyle” alınması dışında bir başka seçenek de TTK’nın 
1527. maddesi ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkartılan ilgili Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri 
çerçevesinde “Elektronik Toplantı Sistemi-ETS” dir.  

Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme’de, Limited Şirketlerde ise Şirket Sözleşmesi’nde 
düzenlenmiş olması şartıyla, Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu Toplantıları elektronik 
ortamda gerçekleştirilebilir.  
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Bu çerçevede, 29.08.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticaret Şirketlerinde 
Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında 
Tebliğ” (“Tebliğ“) hükümlerinde öngörülen teknik şartların yerine getirilmiş olması 
gerekmektedir. 

Tekraren ve önemle belirtmek gerekirse, toplantıların elektronik ortamda 
gerçekleştirilebilmesi için Tebliğ’de öngörülen tüm şartlar ve teknik altyapı [Şirket 
sözleşmesinde veya esas sözleşmede elektronik ortamda toplantı yapılabileceğine ilişkin 
Tebliğ’de öngörülen matbu düzenlenmenin yer alması, şirketin bu amaca özgülenmiş bir 
internet sitesinin bulunması, pay sahibinin bu yolda istemde bulunması, toplantıya 
katılmak isteyenlerin Güvenli Elektronik İmzasının bulunması, elektronik ortam araçlarının 
etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan 
edilmesi vb gibi] ETS için mutlak suretle yerine getirilmiş olmalıdır. 

c. COVİD-19 SALGINININ SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA ETKİSİ 

 

 Covid-19 Salgını Sürecinde Anonim Şirket Genel Kurul Toplantıları  

Bilindiği üzere TTK 409/1 uyarınca; Anonim Şirketlerde Olağan Genel Kurul Toplantıları; 
“her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır.”  

Kanunda belirtilen Olağan Genel Kurul Toplantılarının yapılacağı zamana ilişkin işbu 
düzenleme bir “düzen hükmü”dür. Yani anılan düzenleme emredici bir kanuni düzenleme 
olmayıp, herhangi bir aykırılık durumunda idari para cezası dahil olmak üzere herhangi bir 
yaptırım öngörülmemiştir. Ancak yönetim organı aleyhine açılacak tazminat ve sorumluluk 
davalarında toplantının belirtilen sürede yapılmaması olumsuz hukuki sonuçlar 
doğurabilecektir. 

Yine TTK 396/6 uyarınca bağımsız denetime tabi şirketler bakımından; “Bağımsız Denetçi 
Seçiminin en geç faaliyet döneminin dördüncü ayına kadar yapılması” öngörülmüştür. 

Dolayısıyla sermaye şirketlerinde “Bağımsız Denetçi” seçiminin de ilgili faaliyet döneminin 
Nisan ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir. Bağımsız Denetçi Seçiminin 
yapılamaması durumunda bunun TTK’da tanımlanmış ağır hukuki sonuçları sözkonusu 
olabilecektir. 

Yukarıda yer verilen genel açıklamalar ışığında sermaye şirketlerinde Genel Kurul 
Toplantılarının yapılması oldukça büyük bir önem arz etmektedir. Covid-19 salgını 
süresince çeşitli dönemler için öngörülen yasaklar dışında pay sahiplerinin fiziken bir araya 
gelmelerine herhangi bir engel bulunmamaktadır. Pay sahipleri doğrudan kendileri ya da 
temsilcileri vasıtasıyla Genel Kurul Toplantılarına katılabilirler. 

Salgının önlenmesi ve etkilerin azaltılması adına Genel Kurul Toplantılarının Elektronik 
Ortamda yapılabilmesi de mümkündür.  

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının fiziken bir araya gelinerek yapılması 
dışında toplantıların TTK’nın 1527. maddesi ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkartılan ilgili 
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Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri çerçevesinde “Elektronik Genel Kurul Sistemi-EGKS” 
şartlarının yerine getirilebilmesiyle mümkündür.  

Anonim Şirket Esas Sözleşmesi’nde düzenlenmiş olması şartıyla, Genel Kurul Toplantıları 
elektronik ortamda gerçekleştirilebilir. 

Bu çerçevede, TTK’nın 1527. maddesi ile 28.08.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 
“Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” 
ve 29.08.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan  “Anonim Şirketlerin Genel 
Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” ve “Ticaret 
Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak 
Kurullar Hakkında Tebliğ” hükümlerinde öngörülen teknik şartların yerine getirilmiş 
olması gerekmektedir. 

Tekraren ve önemle belirtmek gerekirse, Genel Kurul Toplantılarının elektronik ortamda 
gerçekleştirilebilmesi için Yönetmelik ve Tebliğlerde öngörülen tüm şartlar ve teknik 
altyapı [Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede elektronik ortamda toplantı 
yapılabileceğine ilişkin Tebliğ’de öngörülen matbu düzenlenmenin yer alması, şirketin bu 
amaca özgülenmiş bir internet sitesinin bulunması, pay sahibinin bu yolda istemde 
bulunması, toplantıya katılmak isteyenlerin Güvenli Elektronik İmzasının bulunması, 
elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp bu 
raporun tescil ve ilan edilmesi vb gibi] EKGS için mutlak suretle yerine getirilmiş 
olmalıdır. 

Her ne kadar Ticaret Bakanlığınca yapılan duyuruda; “şirketlerin esas sözleşmelerinde 
hüküm olmasa bile, bu uygulamaya gidilebileceğine ve şirketlerce elektronik ortamda 
toplantı gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hükme ilişkin sözleşme değişikliğinin bundan 
sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında gerçekleştirilmesine imkan tanındığını” 
belirtilmişse de mevcut Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri bu duyuruda belirtilen amaca 
hizmet edecek şekilde değiştirilmemiştir. 

EGKS uygulanmasını halihazırda kolaylaştıracak ve ciddi teknik altyapı ve şartları 
esnetecek bir adım atılmamıştır.  

Dolayısıyla mevcut kanuni düzenleme, Yönetmelik ve yukarıda belirtilen Tebliğ hükümleri 
kapsamında Elektronik Ortamda Genel Kurul Toplantılarının yapılması ancak ve ancak 
gerekli teknik yapı ve diğer şartların yerine getirilmiş olması kayıt ve şartıyla mümkündür. 

 Covid-19 Salgını Sürecinde Limited Şirket Genel Kurul Toplantıları 

Anonim Şirketlerde Genel Kurul Toplantılarının fiziken yapılması zorunluluğu Limited 
Şirketler açısından kanunda öngörülen bazı şartların yerine getirilmesi kayıt ve şartıyla 
zorunluluk olmaktan çıkmıştır. Bu çerçevede Genel Kurul Kararları pay sahiplerinin bir 
araya gelmesine gerek olmadan “kararların elden dolaştırılması” suretiyle alınabilir. 

Nitekim TTK’nın 617/4 maddesinde; “Herhangi bir ortak sözlü görüşme isteminde 
bulunmadıkça, genel kurul kararları, ortaklardan birinin gündem maddesi ile ilgili 
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önerisine diğer ortakların yazılı onayları alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm 
ortakların onayına sunulması kararın geçerliliği için şarttır.” hükmüne yer verilmiştir. 

Bu çerçevede, “elden dolaştırma yoluyla karar alınabilmesi” anılan düzenlemede yer 
verilen şartların gerçekleşmesiyle mümkündür. 

Bunun dışında Limited Şirketler bakımından da genel kurul toplantılarının elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesi mümkündür. 

1.2. COVİD-19 SALGINI NEDENİYLE SERMAYE ŞİRKETLERİNDE KÂR DAĞITIMINA GETİRİLEN 

“SINIRLAMA” VE “YASAKLAR” 

 

Bilindiği üzere Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata 

Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 

17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş 

bulunmaktadır. 

 

7244 sayılı Kanunun 12. maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na “Geçici Madde 

13” başlığını havi yeni bir geçici madde eklenmiş olup, anılan düzenlemede; 

 

 “(1) Sermaye şirketlerinde, 30/9/2020 tarihine kadar 2019 yılı net dönem kârının 

yalnızca yüzde yirmi beşine kadarının dağıtımına karar verilebilir, geçmiş yıl kârları ve serbest 

yedek akçeler dağıtıma konu edilemez, genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı 

dağıtımı yetkisi verilemez. Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin 

ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak 

sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip olduğu şirketler hakkında bu fıkra hükmü 

uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen süreyi üç ay uzatmaya ve kısaltmaya Cumhurbaşkanı 

yetkilidir. 

 

(2) Genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı alınmış ancak 

henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net 

dönem kârının yüzde yirmi beşini aşan kısma ilişkin ödemeler birinci fıkrada belirtilen sürenin 

sonuna kadar ertelenir. 

 

(3) Bu maddenin kapsamına giren sermaye şirketlerine ilişkin istisnalar ile uygulamaya 

dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle 

Ticaret Bakanlığı yetkilidir.” 

 

hususlarına yer verildiği görülmektedir. 

 

https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/yeni-koronavirus-covid-19-salgininin-ekonomik-ve-sosyal-hayata-etkilerinin-azaltilmasi-hakkinda
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/yeni-koronavirus-covid-19-salgininin-ekonomik-ve-sosyal-hayata-etkilerinin-azaltilmasi-hakkinda
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/turk-ticaret-kanunu-6102
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/turk-ticaret-kanunu-6102/ge-madde-13
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/turk-ticaret-kanunu-6102/ge-madde-13
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/turk-ticaret-kanunu-6102/ge-madde-13
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İşbu yasal düzenlemenin gerekçesinde de özetle; “Ekonomik faaliyetlerin 

yavaşlaması, sınırların kapatılması, hem arz hem de talep tarafında ortaya çıkan belirsizlikler 

sebebiyle salgının toplum sağlığı ve ekonomi üzerindeki etkileri henüz net olarak ortaya 

konulamadığı, bu çerçevede, ihtiyatlılık politikası gereği olarak, şirket kaynaklarının nakit kâr 

dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerimizin mevcut özkaynak yapılarının 

korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amacıyla madde ile; 30.09.2020 

tarihine kadar yapılacak kâr dağıtımına ilişkin düzenleme getirmektedir” hususlarına yer 

verilmiştir. 

 

Kanuni düzenleme ve gerekçesi birlikte ele alındığında yapılan düzenlemeyle; 

 

 Sermaye şirketlerinin nakit rezervlerinin ve mevcut özkaynaklarının kâr dağıtımı 

yapılmayarak korunmasının, 

 

 COVİD 19 salgının özellikle sermaye şirketlerinin ticari operasyonları ile ekonomik 

hayatları üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin korunmasının, 

 

 Kanuni düzenlemede belirtilen süre boyunca sermaye şirketlerinin malvarlığının 

korunmasının  

 

amaçlandığını söylemek mümkündür. 

 

Anılan düzenlemeyle sermaye şirketlerinde pay sahiplerinin “vazgeçilmez” ve ayrıca 

“müktesep hak” niteliğindeki “kâr payı alma hakkı”na, Genel Kurulun “devredilemez” 

nitelikteki “kâr payı dağıtımına karar verme” yetkisine “sınırlama” ve “yasak” getirilmiştir. 

Şöyle ki; 

 

 Sermaye Şirketlerinin 2019 yılı faaliyet döneminde elde etmiş oldukları net kârın 

dağıtımına oransal bir sınırlama (%25) getirilmiştir. 

  

 Sermaye Şirketlerinin 2019 yılı faaliyet döneminden önceki yıllara ilişkin elde edilen 

net kârın ve ayrıca serbest yedek akçelerin dağıtılması yasaklanmıştır. 

 

 Ayrıca genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmesi de 

yasaklanmıştır. 

 

 Genel Kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı 7244 

sy. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme 
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yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan 

kısma ilişkin ödemeler de ertelenecektir. 

 

Anılan düzenlemede belirtilen işbu “sınırlama” ve “yasaklar”; “devlet, il özel idaresi, 

belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya 

ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip 

olduğu şirketler” açısından ise uygulanmayacaktır. Yani bu sınırlama ve yasaklar anılan 

şirketler açısından istisnai olarak uygulanmayacaktır. 

 

Ayrıca yasal düzenlemenin 3. fıkrası uyarınca burada belirtilen istisnai düzenlemenin 

kapsam ve sınırlarının genişletilmesi de mümkün olabilecektir. 

 

İşbu kanuni düzenlemeyle getirilen yasak ve sınırlamalar 30.09.2020 tarihinde sona 

erecektir. Ancak anılan düzenlemede açıkça belirtildiği üzere Cumhurbaşkanlığı’nca işbu 

sürenin kısaltılması ya da 3 ay uzatılabileceği de unutulmamalıdır. 

   

Sürenin Cumhurbaşkanlığı’nca kısaltılması ya da 3 ay uzatılması hali saklı kalmak üzere, 

kanuni düzenlemede belirtilen tarihten sonra yapılacak genel kurullar açısından burada 

belirtilen sınırlama ve yasaklar artık uygulanmayacak, anılan yasak ve sınırlamalar yalnızca 

işbu geçici dönemde uygulanacaktır. Dolayısıyla 2019 faaliyet yılı ile geçmiş faaliyet 

dönemlerine ilişkin oluşan kârın ve serbest yedek akçelerin pay sahiplerine dağıtılmasına, 

yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmesi mümkün olabilecektir. 

 

Olası bir uyuşmazlıkta, işbu kanuni düzenlemede öngörülen “yasak” ve “sınırlamalara” 

aykırı olarak alınan Genel Kurul Kararlarının “butlanının tespitine” karar verilebileceği, yani 

anılan kararların “yok” hükmünde sayılmasına karar verilebileceği de göz önünde 

bulundurulmalıdır. 

 

SONUÇ OLARAK; 

 

 Covid-19 salgını süresince sermaye şirketlerinin toplantılarına ilişkin olarak bugüne 

kadar 6102 sy. TTK’da mevcut düzenlemelerin değiştirilmesi ya da herhangi bir yeni 

yasal düzenleme yapılması gibi bir durum sözkonusu değildir. 

 

 Sermaye şirketleri açısından getirilen yasak ve sınırlamalar kâr payı dağıtımıyla 

alakalıdır. *Bkz 7244 sayılı Kanun - madde 12]  
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 TTK390/4 maddesi uyarınca; Yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin fiziki 

toplantı yapılması isteminde bulunmaması durumunda, yönetim kurulu kararlarının 

elden dolaştırma suretiyle alınması mümkün olup, esas sözleşmede öngörülen 

ağırlaştırılmış nisaplar saklı kalmak şartıyla, en az  üye tam sayısının çoğunluğunun 

yazılı onayı alınarak fiziki katılıma ihtiyaç bulunmaksızın yönetim kurulu kararı 

alınabilir. 

 

 Yönetim Kurulu Üyelerinin fiziken bir araya gelmeden karar almaları özellikle Covid19 

salgınının yarattığı olumsuz etkilerin azaltılması ve salgının yayılmasının önlenmesi 

gibi hususlar birlikte ele alındığında oldukça önemlidir. 

 

 Anonim Şirketlerde Esas Sözleşme’de, Limited Şirketlerde ise Şirket Sözleşmesi’nde 

düzenlenmiş olması şartıyla, Yönetim Kurulu ve Müdürler Kurulu Toplantıları 

elektronik ortamda gerçekleştirilebilir.  Ancak bunun için Tebliğ’de öngörülen tüm 

şartlar ve teknik altyapı ETS için mutlak suretle yerine getirilmiş olmalıdır. 

 

 Covid-19 salgını süresince çeşitli dönemler için öngörülen yasaklar dışında pay 

sahiplerinin fiziken bir araya gelmelerine herhangi bir engel bulunmamaktadır. Pay 

sahipleri doğrudan kendileri ya da temsilcileri vasıtasıyla Genel Kurul Toplantılarına 

katılabilirler.  

 

 Salgının önlenmesi ve etkilerin azaltılması adına Genel Kurul Toplantılarının 

Elektronik Ortamda yapılabilmesi de mümkündür. Bunun için tüm şartlar ve teknik 

altyapı EKGS için mutlak suretle yerine getirilmiş olmalıdır. 

 

 EGKS uygulanmasını halihazırda kolaylaştıracak ve ciddi teknik altyapı ve şartları 

esnetecek bir adım atılmamış olup, mevcut kanuni düzenleme, Yönetmelik ve 

yukarıda belirtilen Tebliğ hükümleri kapsamında Elektronik Ortamda Genel Kurul 

Toplantılarının yapılması ancak ve ancak gerekli teknik yapı ve diğer şartların yerine 

getirilmiş olması kayıt ve şartıyla mümkündür. 

 

 Limited Şirketler açısından ise TTK 617/4 uyarınca pay sahiplerinin bir araya 

gelmesine gerek olmadan “kararların elden dolaştırılması” suretiyle karar alınabilir. 

Bunun için anılan kanuni düzenlemede yer verilen şartların gerçekleştirilmesi 

yeterlidir.  

 

 7244 sayılı Kanunun 12. maddesiyle 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na eklenen 

“Geçici Madde 13” başlığını havi düzenlemede sermaye şirketlerinde pay sahiplerinin 

https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/turk-ticaret-kanunu-6102
https://www.lexpera.com.tr/mevzuat/kanunlar/turk-ticaret-kanunu-6102/ge-madde-13
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“vazgeçilmez” ve ayrıca “müktesep hak” niteliğindeki “kâr payı alma hakkı”na, Genel 

Kurulun “devredilemez” nitelikteki “kâr payı dağıtımına karar verme” yetkisine 

“sınırlama” ve “yasak” getirilmiştir. Anılan düzenlemeyle; 

 

o Sermaye Şirketlerinin 2019 yılı faaliyet döneminde elde etmiş oldukları net kârın 

dağıtımına oransal bir sınırlama (%25) getirilmiştir. 

o Sermaye Şirketlerinin 2019 yılı faaliyet döneminden önceki yıllara ilişkin elde 

edilen net kârın ve ayrıca serbest yedek akçelerin dağıtılması yasaklanmıştır. 

o Ayrıca genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmesi de 

yasaklanmıştır. 

o Genel Kurul tarafından 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı 

7244 sy. Kanunun yürürlüğe girmesinden önce alınmış ancak henüz pay sahiplerine 

ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının 

%25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler de ertelenecektir. 

 İşbu kanuni düzenlemeyle getirilen yasak ve sınırlamalar 30.09.2020 tarihinde sona 

erecek olup, Cumhurbaşkanlığı’nca işbu sürenin kısaltılması ya da 3 ay 

uzatılabileceği de unutulmamalıdır. 

 

 Olası bir uyuşmazlıkta, işbu kanuni düzenlemede öngörülen “yasak” ve 

“sınırlamalara” aykırı olarak alınan Genel Kurul Kararlarının “butlanının tespitine” 

karar verilebileceği, yani anılan kararların “yok” hükmünde sayılmasına karar 

verilebileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


