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COVID-19 (KORONAVİRÜS) SALGINI NEDENİYLE ALINAN TEDBİRLER 

KAPSAMINDA 

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKET GENEL KURUL TOPLANTILARININ 

YAPILMASI 

 

Genel Kurul Toplantıları Ne Zaman Yapılır? 

TTK. m. 409 ve m. 617 gereğince genel kurullar; olağan ve olağanüstü toplanır.  

Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu hüküm ile belirlenen 

süre, düzenleyici niteliktedir. Gerektiği hallerde ise genel kurul her zaman olağanüstü toplantıya 

çağrılabilir.  

Şirketler tarafından faaliyet dönemi olarak genellikle takvim yılı tercih edildiğinden, bir önceki yıla 

ilişkin olağan genel kurul toplantılarının Mart ayı sonuna kadar yapılması gerekmektedir.  

Bağımsız denetime tabi şirketler her faaliyet dönemine ilişkin olarak, ilgili faaliyet dönemi bitmeden 

genel kurul toplantısı ile denetçi seçimi yapmalı ve ticaret siciline tescil ve ilan etmelidir. Faaliyet 

dönemi olarak takvim yılının seçilmesi halinde, denetçi seçiminin Aralık ayı sonuna kadar genel kurul 

toplantısı ile yapılarak tescil ve ilan edilmesi gerekmektedir.  

Genel Kurul Toplantılarının Elektronik Ortamda Yapılabilmesi 

TTK. m. 1527 ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik gereğince; Anonim ve Limited Şirket genel kurulları elektronik ortamda yapılabilir. 

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

belirtilen hükmün genel kurul toplantılarının düzenlendiği maddelerden biri içerisinde yer alması 

zorunludur: 

"Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım” 

 Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret 

Kanununun 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. 

 

mailto:onurhukuk@onurhukuk.com
http://www.onurhukuk.com/


 

FSM Bulvarı Barış Mah. Nilüfer Hatun Cad. Hamdi Sami Evleri B 1 D: 9 Nilüfer - BURSA 
Tel.: +90 224 240 2344 – 48 ( PBX ) Faks: +90 224 240 2342 

Mail: onurhukuk@onurhukuk.com 

Web: www.onurhukuk.com  

 

 

Ticaret Bakanlığı tarafından COVID-19 (Koronavirüs) salgınının yayılmasının engellenmesi 

amacıyla özellikle şirket genel kurullarının yoğunlukla gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin 

kurul toplantıları bakımından bazı tedbirler alınmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 

20 Mart 2020 tarihli duyuruda; EGKS’ni 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 olunmuştur. 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 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. 

Ancak unutulmamalıdır ki;  

 a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği işlemleri Bakanlık iznine tabi olan şirketlerin bütün genel kurul 

toplantılarında, diğer şirketlerde ise gündeminde, sermayenin arttırılması veya azaltılması, kayıtlı 

sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının 

arttırılması veya faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme değişikliği ile birleşme, 

bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel kurul toplantılarında, 

b) Genel kurula elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin genel kurul toplantılarında, 

  

c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında ve 

  

ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantılarında 

 

Bakanlık temsilcisinin hazır bulunması zorunludur. 

 

Limited Şirketlerde Sirküler Karar Alma Olanağı 

TTK m. 617 gereğince limited şirketlerde genel kurul, “sirküler karar” “elden dolaştırma yoluyla karar” 

alma imkanına sahiptir.  

Herhangi bir ortak sözlü görüşme isteminde bulunmadıkça, ortaklardan birinin gündem maddesi ile ilgili 

önerisine diğer ortakların yazılı onayları alınmak suretiyle de genel kurul kararı alınabilir. Bu durumda 

aynı önerinin tüm ortakların onayına sunulması kararın geçerliliği için şarttır. Sirküler yoluyla genel 

kurul kararı alınması durumunda çağrı ve ilan şartlarına uyulmasına gerek bulunmamaktadır. 
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Mevcut Genel Kurul Toplantısına Çağrı İlanlarının İptal Edilebilmesi İmkanı 

Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 20 Mart 2020 tarihli duyuru ile alınan tedbirler kapsamında, 

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.   

Bu kapsamda genel kurul toplantısına çağrı yapmış şirketler, genel kurul toplantısının ertelenmesi 

hususunda anılan çağrı ilanlarını iptal etme imkanından yararlanabileceklerdir. İlgili ilan metni örneğine 

https://www.ticaretsicil.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecektir. 

Bilgilerinize sunarız. 31.03.2020 

  Saygılarımızla,  

                                                                  ONUR HUKUK BÜROSU  

     Av. Zeynep Özge YİĞİTOĞLU – LL.M. 
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