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SİRKÜLER NO: 2020/20 

 

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATİNE! 

 

 

VERGİ BEYANNAMELERİ  DIŞINDAKİ MUCBİR SEBEP HALİNE İLİŞKİN  

DİĞER DURUMLAR 

1- Teknopark Şirketlerinde, Ar-Ge Ve Tasarım Merkezlerinde Çalışan Personelin Covid 

19 Salgını Riski Nedeniyle Evden Çalışmaları Halinde Muafiyet Ve Teşviklerden Nisan Ayı 

Sonuna Kadar Yararlanılabileceğine Dair Basın Açıklaması Yapılmıştır 

         4691 ve 5746 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde 

faaliyet gösteren şirketler ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine sahip işletmelerin, kendilerine tanınan 

muafiyet ve teşviklerden yararlanabilmesi için Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerini bu alanlar içerisinde 

fiziki olarak gerçekleştirmeleri zorunludur. 

         T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile T.C. Aile, Çalışma 

ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortaklaşa yaptıkları basın açıklamasında, Covid 19 salgın riski 

nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, teknopark şirketleri ile Ar-Ge ve tasarım merkezleri, evinden 

çalışmalarını uygun gördükleri personel sayılarını aylık olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 

bildirerek, muafiyet ve teşviklerden 2020/Nisan ayı sonuna kadar faydalanmaya devam edebilecekleri 

belirtilmiştir.  

2- Ticaret Bakanlığı Tarafından Koronavirüs Salgını Nedeniyle Genel Kurul 

Toplantılarının İptal Edilebilmesi Ve Elektronik Ortamda Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu 

Toplantılarının Yapılabilmesine Dair Açıklamalar Yapılmıştır 

          Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü tarafından internet adresinde yayınlanan duyuruda, 

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

alınacak tedbirler çerçevesinde, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 20.03.2020 tarihli 

ve 53382221 sayılı yazıları ile usulüne uygun olarak toplantıya çağrılmış genel kurulların ileri bir 

tarihte yapılmak üzere şirketlerin yönetim organlarının alacağı bir karar ile iptal edilebileceği 

belirtilmiştir. 

           Bu kapsamda, söz konusu duyuruda yer verilen “Genel Kurul Toplantı Çağrısının İptali 

Duyurusu”nun Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi Müdürlüğü’ne iletilmesi halinde Ticaret Sicil 

Gazetesi’nde yayımlanabilecektir. Ayrıca, duyuruda belirtildiği üzere Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi 

Müdürlüğü vezne hizmetleri www.ticaretsicil.gov.tr internet adresi üzerinden verilecektir. 
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Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılabilmesi Ticaret Bakanlığı tarafından 

https://icticaret.ticaret.gov.tr/haberler/ sirketlerin – genel – kurul toplantilarina – ilişkin - aciklama 

internet adresinde yayınlanan duyuruda ise, 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 

hususuna dair açıklamalarda bulunulmuştur. 

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

şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, 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 edilebilmektedir. Elektronik 

ortamda yapılacak yönetim kurulu, müdürler kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul toplantılarına 

ilişkin usul ve esaslar “Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik 

Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ” ile belirlenmiştir. Ayrıca anonim şirket genel kurul 

toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin 

usul ve esaslar “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. Söz konusu yönetmeliğin 5. maddesinde TTK’nun 1527. maddesi 

uyarınca “Elektronik Genel Kurul Sistemini (EGKS)” uygulayacak şirketlerin esas sözleşmesinde, 

aşağıda belirtilen hükmün genel kurul toplantılarının düzenlendiği maddelerden biri içerisinde yer 

alması zorunluluğu bulunmaktadır. 

         “Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım Şirketin genel kurul toplantılarına katılma 

hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca 

elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik 

ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan 

tanıyacak elektronik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de 

hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, 

kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde 

belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.” 

          Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde 

kurul toplantılarının elektronik ortamda gerçekleştirilmesine imkân tanıyan hüküm bulunmayan 

şirketlerin, bu dönemde gerçekleştirmeyi planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı 

Sistemi” ve “Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine yönelik tedbir 

alındığı açıklanmıştır. Şirketlerin, bu imkândan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’nden destek 

hizmeti almak suretiyle yararlanabilecekleri, ancak şirketlerce elektronik ortamda kurul 

gerçekleştirilmesine imkân tanıyan hükme ilişkin ana sözleşme değişikliğinin bundan sonra yapılacak 

ilk genel kurul toplantısında yapılması gerektiği belirtilmiştir. 

3- KGK’ya Yapılacak Bildirimlere İlişkin Sürelerin Ertelenmesi Hakkında Duyuru 

Yayınlanmıştır 

COVID-19 salgını nedeniyle ülkemizde uygulanan kontrol ve koruma tedbirleri kapsamında 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği uyarınca KGK’ya yapılacak bildirimlerden; 

İmza/düzenlenme/gerçekleşme tarihine bağlı olarak bu tarihten itibaren belirli bir süre içerisinde 

yapılması gereken bildirimlerden (sözleşme bildirimi, mesleki sorumluluk sigortası bildirimi, 

sözleşme feshi bildirimi, daha önce yapılan bildirimlerde meydana gelen değişikliklerin bildirimi vb.) 

son bildirim tarihi 31.05.2020’den önceye denk gelen bildirimlerin 31.05.2020 tarihine kadar, Zamanı 

kesin bir şekilde düzenlenen (gelir bildirimi, şeffaflık raporu bildirimi vb.) bildirimlerin ise 31.05.2020 

tarihine kadar, yapılması uygun görülmüştür. 
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4- ARDEB, TEYDEB Ve BİDEP Rapor Gönderim Tarihleri Üç Ay Ertelenmiştir 

TÜBİTAK’ın internet sitesinde yayınlanan 23.03.2020 tarihli duyuru ile; “Araştırma Destek 

Programları Başkanlığı (ARDEB), Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve Bilim İnsanı 

Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından desteklenerek yürürlüğe giren projeler kapsamında 

30 Haziran 2020 tarihine kadar gönderilmesi gereken Gelişme/Sonuç/Dönem Raporlarının son 

gönderim tarihleri, Ülkemizde ortaya çıkan Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan 

tedbirler kapsamında 30.09.2020 tarihine ertelenmiştir.” 

      5- 30 Nisan 2020 Tarihine Kadar İcra Ve İflas Takiplerinin Durdurulmasına Dair 

Cumhurbaşkanı Kararı Yayınlanmıştır 

Bilindiği üzere 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun 330. Maddesindeki düzenlemeye 

istinaden 22.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2279 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile, 

22.03.2020 tarihinden 30.04.2020 tarihine kadar; Nafaka alacaklarına ilişkin icra takipleri hariç olmak 

üzere, Yurt genelinde yürütülmekte olan tüm icra ve iflas takiplerinin durdurulmasına ve bu çerçevede 

taraf ve takip işlemlerinin yapılmamasına, yeni icra ve iflas takip taleplerinin alınmama, ihtiyati haciz 

kararlarının icra ve infaz edilmemesine Karar verilmiştir.                                  

Daha ayrıntılı bilgi için müşavirliğimize başvurunuz, 

Saygılarımızla. 

KANIT YEMİNLİ MALİ 

MÜŞAVİRLİK A.Ş. 


