
 

 
 

 

Konu: T.C Ticaret Bakanlığı’nın, Coronavirus 2019’un (“Covid-19”) yayılmasını 
engellemek amacıyla şirketlerin genel kurul toplantıları hakkında aldığı kararlar 
ile ilgili bilgi notudur.  

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (“TTK”) uyarınca; Anonim ve Limited 
Şirketlerde, olağan genel kurul toplantılarının her faaliyet dönemi sonundan 
itibaren üç ay içinde yapılması gerekmektedir. Olağan akışta; genellikle faaliyet 
dönemi bir takvim yılı olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla her yılın mart ayı 
sonuna kadar şirketlerin olağan genel kurul toplantılarına ilişkin işlemleri 
tamamlamaları gerekmektedir. 

Bu noktada, Covid-19’un yayılmasına ilişkin tedbirler göz önünde tutularak; T.C 
Ticaret Bakanlığı 20 Mart 2020 tarihli açıklamasıyla;  

TTK ve şirket Ana 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. Söz konusu iptal duyurusu ilanı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 
Müdürlüğü’ne iletilecek ve ticaret sicil gazetesinde yayınlanacaktır. İptale ilişkin 
örnek ilan metni  

https://www.ticaretsicil.gov.tr/view/popup/gk_toplanti_cagrisinin_iptali_duyurus
u_ornek_ilan_metni.docx  

adresinde yayınlanmıştır. Ayrıca işbu bilgi notunda ek-1 olarak yer almaktadır. 

Bununla birlikte; T.C Ticaret Bakanlığı’nın Covid-19 tedbirleri doğrultusunda; 
şirket sözleşmelerinde veya ana sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesine imkân tanıyan bir hüküm bulunmayan şirketlerin de 
toplantılarını “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” ve “Elektronik Yönetim 
Kurulu Sistemi” üzerinden gerçekleştirilebilmelerine yönelik imkanları 
bulunmaktadır. Belirtmek gerekir ki; yine 20/03/2020 tarihli açıklama 
kapsamında; elektronik ortamda kurul gerçekleştirilmesine imkan tanıyan hükme 
ilişkin sözleşme değişikliğinin bundan sonra yapılacak ilk genel kurul 
toplantısında gerçekleştirilmesi imkanı bulunmaktadır. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Ek-1 ÖRNEK İLAN METNİ  

……………………………………. (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. 

 


