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İstanbul, 18.09.2020 

DUYURU 485 

 

Konu: Kar dağıtımı sınırlamasına ve iş sözleşmesi fesih yasağına ilişkin sürelerin uzatılması 

ile kimi özelgeler hk.   

 

1. Kar Dağıtımı Sınırlamasının Uygulanma Süresi 3 Ay Daha Uzatıldı 

 

Hatırlanacağı üzere DUYURU 470 ve 472’de kar dağıtımı sınırlamasına ilişkin yasa maddesi 

ve usul, esaslar açıklanmıştı.18.09.2020 tarih ve 31248 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6102 

Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Belirtilen Sürenin Üç 

Ay Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2948) ile kar dağıtımı sınırlamasına ilişkin süre 3 ay 

daha uzatılmıştır. Buna göre sermaye şirketlerinde, 31.12.2020 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. 

 

2. İş Sözleşmesi Fesih Yasağı 2 Ay Daha Uzatıldı 

Bilindiği üzere İş Kanununun Geçici 10. Maddesi uyarınca  her türlü iş veya hizmet 

sözleşmesi, 17.09.2020 tarihine kadar 25 inci maddenin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve 

diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri 

sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir 

sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet 

alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilememekteydi. 

Bu madde hükümlerine aykırı olarak iş sözleşmesini fesheden işveren veya işveren vekiline, 

sözleşmesi feshedilen her işçi için fiilin işlendiği tarihteki aylık brüt asgari ücret tutarında idari para 

cezası verilmektedir.  

Cumhurbaşkanı fesih yasağını 30/6/2021 tarihine kadar uzatmaya yetkilidir. Bu yetki 

kapsamında 04/09/2020 tarihli 31234 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2930 sayılı Cumhurbaşkanı 

Kararı uyarınca ;  

• 4857 sayılı Kanunun geçici 10’ uncu maddesi gereği işten çıkarma yasağı 17/9/2020 

tarihinden itibaren, 

 

• Nakdi ücret desteğinden yararlanma süresi de 17/09/2020 tarihinden itibaren, 

 

2 ay daha uzatılmıştır. 
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3. Uygulayıcılar İçin Kimi Tereddütlü Konulara Gelir İdaresinin Verdiği Cevaplar  

a) Zarardan ötürü sermayenin 2/3 oranında yitirilmesi nedeniyle ortak tarafından 

karşılanan kısmın KV tabi olup olmayacağı hk. (Büyük Mükellefler Vergi Dairesi 

Başkanlığı,19.07.2019 Tarih ve 64597866-105[3]-14081 sayılı özelge). 

Cevap: Şirketinizin geçmiş yıl zararlarını kapatmak amacıyla ortağınız tarafından şirketinize 

aktarılacak tutarın; sermayeye ilave edilmemesi ve vergi mevzuatında bir istisna hükmü de 

bulunmaması nedeniyle, kurum kazancına dahil edilmesi gerekmektedir. 

 

b) Konkordato sürecine giren firmaya verilen geçici mühlet süresi içinde şüpheli alacak 

karşılığı ayrılmayan, geçici mühletin kaldırılmasını müteakiben dava/icra takibine de konu 

edilmeyen alacak için, geçici mühletin kaldırılması kararının istinaf aşamasında kaldırılarak 

geriye dönük kesin mühlet verilmesi halinde, kesin mühlet kararına istinaden karşılık ayrılıp 

ayrılamayacağı hk.  (Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 14.05.2020 tarih ve 27575268-105[323-

2019-337]-E.135334 sayılı özelge). 

Cevap: Muaccel hale gelmiş olmakla birlikte, konkordato sürecine giren firmaya verilen 

geçici mühlet süresi içinde karşılık ayrılmadığı gibi, geçici mühletin kaldırılmasını müteakiben de 

dava ve icra takibine konu edilmeyen ticari kazancınızın elde edilmesi ve idame ettirilmesine ilişkin 

alacaklarınız için, ilk derece mahkemesinin geçici mühletin kaldırılması kararına ilişkin istinaf 

aşamasında geriye dönük kesin mühlet kararının verilmiş olması ve bu nedenle şirketinizce takip 

imkanının ortadan kalktığı gerekçesiyle, söz konusu kesin mühlet kararına istinaden 2019 hesap 

döneminde karşılık ayırmanız mümkün bulunmamakta olup, söz konusu alacaklar için mezkûr 

Sirkülerin(14/2/2019 tarih ve VUK-112/2019-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerin) (3.2) ve (3.3) 

bölümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi icap etmektedir. 

 

c) Sahte Çıkan Çek İçin Açılan Ceza Davasına Göre Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılıp 

Ayrılamayacağı hk. (İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı, 08.05.2020 tarih ve 11395140-105[VUK-1-

22925]-E.356140 sayılı özelge). 

Cevap: Sadece cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulması veya ceza 

mahkemelerinde dava açılması ile şüpheli alacak karşılığı ayrılması mümkün bulunmamakta olup, 

söz konusu alacaklarınız için çekleri düzenleyen firma nezdinde dava veya icra takibi yapmanız 

halinde, Kanunun 323 üncü maddesi uygulamalarında öngörülen şartların sağlanmasına bağlı olarak, 

şartların sağlandığı ilgili dönemde şüpheli ticari alacak karşılığı ayrılması mümkündür. 

Ayrıca, şüpheli alacaklar için dava veya icra takibine başlanıldığı yılda karşılık ayrılması 

gerekmekte olup, şüpheli hale geldiği hesap döneminde karşılık ayrılmayan alacaklar için daha 

sonraki dönemlerde şüpheli alacak karşılığı ayrılamayacağı tabiidir. 

 

d) Google dan alınan reklam hizmeti için ödenen tutara tevkifat yapılıp yapılmayacağı 

hk.(Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, 18.06.2020 tarih ve 38418978-120[94-19/13]-E.159446 sayılı 

özelge). 

Cevap: Google firmasından almış olduğunuz internet ortamında reklam hizmetinden dolayı 

anılan firmaya tarafınızca yapılacak ödemeler üzerinden 476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına 

istinaden %15 oranında tevkifat yaparak, muhtasar beyanname ile beyan etmeniz gerekmektedir. 

 

Durum bilgilerinize sunulur. 

   Saygı ile, 

                                                                                             ERİŞ BAĞIMSIZ DENETİM  

VE YMM A.Ş.                                                                                                 
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