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ŞİRKETLER HUKUKU ALANINDA COVID-19 
TEDBİRLERİ 

COVID-19 korona virüs salgını nedeniyle hastalığın Türkiye'de yayılmasının sınırlanması için 

insanların toplu halde bir arada bulunmalarına karşı tedbirler kapsamında şirketler hukukunun 

alanına giren bazı konularda da çeşitli önlemler alınmaktadır. Bugün itibariyle tarih itibariyle bu 

alanlarda alınan çeşitli tedbirler aşağıdaki gibidir. 

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARI 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK") uyarınca anonim ve limited şirketlerde, olağan genel 

kurul toplantılarının her mali yılının sonundan itibaren üç ay içinde yapılmasını öngörülmüş olup 

şirketler tarafından mali yıl olarak genellikle takvim yılı tercih edilmesi sebebiyle bu durum Mart 

ayı sonuna kadar olağan genel kurul toplantılarının tamamlanması gerekliliğini ortaya 

çıkarmaktadır.  

Bu doğrultuda T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20 Mart 2020 tarihli ve 

53382221 sayılı yazısı ile anonim ve limited şirketlerin olağan genel kurul toplantılarına ilişkin 

bir açıklama yayımlanmış olup çağrısı yapılmış olan olağan genel kurul toplantılarının iptal 

edilmesi ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin ("e-GKS") kullanılmasına ilişkin olarak şirketlere 

çeşitli kolaylıklar sağlanmıştır. 

 Çağrısı yapılmış olan olağan genel kurul toplantılarının iptal edilmesi 

TTK ve şirket sözleşmesine uygun olarak yönetim organları tarafından daha önce 

toplantıya çağrılan anonim ve limited şirketlerin bu yıl içerisinde yapılacak olan olağan 

genel kurullarının, erteleme kararı alınması amacıyla genel kurulun toplanması 

beklenmeksizin, yönetim organları tarafından alınacak bir kararla iptal edilmesi imkânı 

tanınmış olup buna ilişkin ilan taleplerinin doğrudan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

Müdürlüğü'nce ("TTSG") karşılanacağı ifade edilmiştir. 

Söz konusu iptal işlemi için anonim şirketlerde yönetim kurulu, limited şirketlerde ise 

müdürler kurulu tarafından bu doğrultuda alınacak kararların noter tasdikli suretinin ve 

konuya ilişkin kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuru ilan metninin imzalanması 

suretiyle TTSG'ye posta veya kargo yoluyla gönderilmesi ve internet bankacılığı yoluyla 

ilan yayın ücretlerinin kurumun hesabına ödenmesi yeterli olmaktadır. 

 e-GKS vasıtasıyla genel kurul toplantısı yapılması 

Bilindiği üzere TTK Madde 1527/5 ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak 

Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, esas sözleşmelerinde e-GKS'nin 
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uygulanmasına dair ilgili düzenlemenin bulunması ve düzenlenen kriterleri haiz elektronik 

sistemin temin edilmiş olması şartıyla anonim şirketlerde genel kurul toplantıları e-GKS 

vasıtasıyla elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. 

Ana sözleşmelerinde genel kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesini 

öngören hüküm bulunmayan şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları 

toplantıları e-GKS üzerinden gerçekleştirilebilmelerini teminen söz konusu şirketlerin bu 

imkândan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi'nden ("MKK") destek hizmeti almak 

suretiyle ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkânının sağlanması 

zorunluluğunu ortadan kaldırmayacak şekilde yararlanabilmelerine olanak tanınmıştır. 

Bununla birlikte söz konusu imkândan yararlanacak olan şirketlerin elektronik ortamda 

kurul gerçekleştirilmesine imkân tanıyan hükme ilişkin ana sözleşme değişikliğini bundan 

sonra yapılacak ilk genel kurul toplantısında gerçekleştirmesi gerekmektedir. 

Bu doğrultuda şirketlerin e-GKS üzerinden genel kurul toplantısını organize edebilmeleri 

için MKK'nın internet sitesinde yer alan başvuru formunu doldurarak kayıt olmaları 

gerekmekte olup genel kurul toplantılarında e-GKS'nin kullanılması durumunda pay 

sahipleri veya temsilcileri bu toplantılara elektronik imza veya mobil imzaları ile katılıp 

haklarını kullanabileceklerdir. 

Diğer taraftan toplantıların elektronik ortamda gerçekleştirilebilmesine dair söz konusu 

imkân yönetim kurulu toplantıları için de yine MKK nezdinde kurulan Elektronik Yönetim 

Kurulu Sistemi vasıtasıyla sağlanmaktadır. 

Anonim şirketlerin İstanbul'da düzenlenen genel kurul toplantılarına katılan Ticaret Bakanlığı 

temsilcilerinin görevlendirmelerinin yapıldığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü nezdinde ise bu 

aşamada olası tedbirlere dair bir duyuru bulunmamakta olup söz konusu bakanlık 

temsilcilerinin yapılan davet başvurusu sonucunda fiziki olarak gerçekleştirilen toplantılara 

herhangi bir değişiklik olmaksızın katılım göstermeye devam ettikleri bilgisi verilmektedir.  

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ GENEL KURUL TOPLANTILARI 

T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Mart 2020 tarihinde 81 il valiliğine bir ek genelge ile dernek 

ve vakıf gibi sivil toplum kuruluşlarının genel kurul toplantıları ve eğitimleri dâhil olmak üzere 

tüm toplantı ve faaliyetlerinin 17 Mart 2020 günü saat 00:00 itibariyle geçici olarak ertelenmesi 

kararlaştırılmıştır. 

VERGİ DAİRELERİ NEZDİNDEKİ İŞLEMLERDE YENİ DÜZENLEMELER 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Mart 2020 tarihinde 

kurumun internet sitesinde yayımlanan duyuru ile 10 Nisan 2020 tarihine kadar geçici olarak 

vergi daireleri nezdinde yapılacak olan işe başlama, işi bırakma, şube açılış-kapanış, adres 

değişikliği, borcu yoktur yazısı talebi gibi işlemler için verilecek tüm dilekçelerin elektronik 

ortamda İnteraktif Vergi Dairesi’nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden ya da posta 

yoluyla gönderileceği belirtilmiştir. 

Bunun yanında yine aynı duyuru ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan kişilerin, potansiyel 

vergi kimlik numarası taleplerinin İnteraktif Vergi Dairesi’nin web uygulaması üzerinden 

gerçekleştireceği ve potansiyel vergi kimlik numarasının elektronik ortamda oluşturularak 

kendilerine tevsik edici resmi belgenin söz konusu uygulama üzerinden sunulacağı ifade 

edilmiştir.
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İSTANBUL TİCARET ODASI VE NOTERLİKLERDE YENİ ÇALIŞMA 
DÜZENİ 

İstanbul Ticaret Odası ("İTO") tarafından 27 Mart 2020 tarihinde yapılan duyuru ile 30 Mart 

2020 tarihinden itibaren geçici bir süre ile çalışma saatleri 10:00-16:00 olarak düzenlenmiştir. 

Uygulamada tescil işlemleri için başvurular hafta içi günleri saat 14:00'a kadar kabul edilmekte 

olup imza beyannamesi verilmesi ile diğer ticaret sicili ve ticari belge işlemleri şimdilik herhangi 

bir değişiklik olmaksızın sürdürülmektedir. Ayrıca İTO'ya kayıtlı olan şirketlerin İTO'nun internet 

sitesinde yer alan online işlemler bölümünden e-imzalı olarak faaliyet belgesi ve ticaret sicil 

gazetesi sureti temin etme imkanları bulunmaktadır. 

Benzer şekilde, Türkiye Noterler Birliği ("TNB") tarafından 16 Mart 2020 tarihinde internet 

sitesinde yayımlanan duyuru ile hafta içi verilen noterlik hizmetlerinde nöbetçi noterlik 

uygulaması başlamış olup bunun yanı sıra hafta sonu nöbetçi noterlik uygulaması ikinci bir 

karara kadar ertelenmiştir. Ayrıca yine TNB tarafından 26 Mart 2020 tarihinde internet sitesinde 

yayımlanan duyuru ile noterliklerde beklemenin önüne geçilebilmesi adına TNB'nin internet 

sayfasından noterlikten işlem için randevu alma (e-Başvuru) hizmeti kullanıma açılmıştır. 

* * * 

Avukatlık mevzuatına uygun olarak, bu bültende yer alan Türk hukukuna ilişkin tüm bilgiler 

Gide Loyrette Nouel'in Türkiye'de işbirliği içinde çalıştığı Özdirekcan Dündar Şenocak Avukatlık 

Ortaklığı tarafından verilmektedir. 
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