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Vergi Sirküleri 

 

No: 2020/31 

 

  Tarih: 04/04/2020 

Konu: COVID19 (Koronavirüs) Salgını Nedeniyle Şirket 

Genel Kurulları Hakkındaki Alınan Önlemler Hk. 

   

 

 

1. GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRILARININ İPTALİNE İLİŞKİN DUYURU 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda; tüm dünya için 

halk sağlığı tehdidi oluşturan COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın 

Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde, 

usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir tarihte yapılmak üzere 

şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği Ticaret Bakanlığı İç 

Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20/03/2020 tarihli ve 53382221 sayılı yazıları ile uygun 

görüldüğü belirtilmiştir. 

Bu kapsamda, örneği işbu sirkülerin 1 nolu ekinde yer alan ve ayrıca ‘’ 

https://ticaretsicil.gov.tr/view/popup/gk_toplanti_cagrisinin_iptali_duyurusu_ornek_ilan_met

ni.docx’’ linkinden de ulaşılabilecek olan “Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali 

Duyurusu” ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğüne iletilmesi halinde Gazetede 

yayımlanabilecektir.  

Ayrıca, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğü vezne hizmetleri 

https://ticaretsicil.gov.tr/view/popup/koronavirus.png internet adresi üzerinden verilmektedir. 

 

2. ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA 

Bilindiği üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. maddesinin birinci fıkrası hükmü 

uyarınca, şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye 

şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği 

gibi, bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım 

üyelerin  elektronik  ortamda  katılması  yoluyla  da  icra edilebilir.  

https://ticaretsicil.gov.tr/view/popup/gk_toplanti_cagrisinin_iptali_duyurusu_ornek_ilan_metni.docx
https://ticaretsicil.gov.tr/view/popup/gk_toplanti_cagrisinin_iptali_duyurusu_ornek_ilan_metni.docx
https://ticaretsicil.gov.tr/view/popup/koronavirus.png
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Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruda Genel Kurul 

Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılabilmesine ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. 

Duyuru metni aşağıda yer almaktadır.  

‘’Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda anonim ve limited şirketlerde, 

olağan genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması 

öngörülmektedir. 

Diğer taraftan şirketlerimizce faaliyet dönemi olarak genellikle takvim yılı tercih 

edilmekte, bu da mart ayı sonuna kadar olağan genel kurul toplantılarının tamamlanması 

gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. 

Koronavirüs COVID-19 (Koronavirüs) salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla 

özellikle şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin kurul 

toplantıları bakımından bazı tedbirler alınmıştır. 

Bu kapsamda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve şirket sözleşmesine uygun olarak 

yönetim organları tarafından daha önce toplantıya çağrılan anonim ve limited şirketlerin 

olağan genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması 

beklenmeksizin, yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal edilmesi imkanı 

tanınmıştır.   

Buna ilişkin ilan talepleri Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğünce karşılanmakla 

birlikte, örnek ilan metnine https://www.ticaretsicil.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecektir. 

Türk Ticaret Kanununun 1527’nci maddesi uyarınca, elektronik genel kurul sistemini 

kullanan ve genel kurul toplantısı gerçekleştirmek isteyen şirketlerde salgının önlenmesi 

amacıyla asgari düzeyde pay sahibinin katılımı ile fiziki ortamda toplantı 

gerçekleştirilmesini teminen, pay sahiplerinin genel kurul toplantılarına fiziki ortamda 

katılımda bulunmaksızın elektronik ortamda katılım sağlayabilecekleri hususunda 

takdirlerini kullanmaları tavsiye olunmaktadır.  

Bu çerçevede şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının 

elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin, 

bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul 

Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden 

gerçekleştirilebilmelerine yönelik tedbir alınmıştır.  

Şirketlerin, bu imkandan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketinden destek 

hizmeti almak suretiyle ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının 

https://www.ticaretsicil.gov.tr/
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sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde yararlanmaları gerekmekte 

olup, şirketlerce elektronik ortamda kurul gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hükme 

ilişkin sözleşme değişikliğinin bundan sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında 

gerçekleştirilmesi imkanı tanınmıştır.’’ 

 

3. GENEL KURUL TOPLANTILARINDA GÜNDEME ALINACAK NAKİT KÂR 

PAYI DAĞITIMI KARARLARI 

“Ticaret Bakanlığı tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB)  iletilen 

31.03.2020 tarihli yazıda, Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarını 

korumasına yönelik olarak, 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 maddesine 

dayanılarak, 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, 

dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ve yönetim kuruluna kâr payı 

avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi” hususları belirtilmektedir. 

Mezkur Yönetmeliğin, Gündem başlığı altında düzenlenen, 13’üncü maddesinin 5’inci 

fıkrası; yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel 

kurulunda görüşülmesi istenen konuların olağan genel kurul toplantısının gündemine 

konulmasının zorunlu olduğu şeklinde düzenlenmiştir. 

Söz konusu hüküm gereğince, “geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve 

dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı 

avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi” konusunun genel kurul gündemine alınması zorunludur. 

Ancak bu gündem maddesinin, kısmen veya tamamen kabul edilmesi hususunun genel kurulun 

yetkisinde bulunduğu değerlendirilmektedir. 

 

 

Saygılarımızla, 

Rotax Denetim  
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EK 1 
 

……………………………………. (Ticaret Sicili Müdürlüğü) 

 

Ticaret Sicil No: ……………………. 

 

 Ticaret Unvanı 

…………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. Anonim/Limited Şirketi 

 

Ticari Adresi: …………………………………………………………...…………………… 

 

 

Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali Duyurusu; 

 

Yukarıda bilgileri yazılı Şirketimizin ……/……/……… tarihinde saat: ……:……’da, 

…………………………………………………….…………….. adresinde gerçekleştirilecek olan 

genel kurul toplantıya çağrı ilanı ……/……/……… tarihli ve …………. sayılı Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesi’nin ……… sayfasında yayımlanmıştır. 

 

COVID-19 (Koronavirüs) salgını nedeniyle, hastalığın Ülkemizde yayılmasının önlenmesine dair 

alınacak tedbirlere yönelik tavsiyeler çerçevesinde anılan genel kurul toplantımız ileri bir tarihte 

yapılmak üzere ……/……/……… tarihli ve …………. sayılı Yönetim/Müdürler Kurulu 

Kararımız ile iptal edilmiştir. 

İzleyen genel kurul toplantısına ilişkin çağrının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde 

yapılacağı ilan olunur. 

 

Yönetim Kurulu (AŞ) / 

Müdürler Kurulu (LŞ) 

Kaşe – İmza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önemli Not: Genel Kurul Toplantısının İptali Duyurusu ilanı ile birlikte konuya ilişkin yönetim/müdürler kurulu 

kararının noter tasdikli suretinin de iletilmesi gerekmektedir. 


