
ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRİLEN GENEL KURUL ESAS VE USULLERİ

21 MAYIS 2021

1



KAPSAM

• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK),
• Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar

Hakkında Tebliğ,
• Elektronik Kurullar Tebliği ve Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel

Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ,
• Veri Depolama Kuruluşlarına Yapılacak Raporlamalara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ,
• Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak

Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik,
• Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik,
• 12/02/2013 tarih ve 39044742-BSMV-179 sayılı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Özelgesi.
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1. Giriş

• Anonim ve limited şirketlerin zorunlu organlarından biri olan genel kurul, ortakların belli bir zamanda ve
yerde müzakerelerde bulunmak ve karar almak için mevzuatta öngörülen genel kurul düzenine (çağrı, öneri,
müzakere, nisap, oylama, karar alma gibi) uymak kaydıyla bir araya gelmelerini ifade etmektedir. Genel kurul,
bir anlamda şirketlerin yasama organı mahiyetinde olup, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş
bulunan hallerde karar alır. Bir organ olarak genel kurulun karar alması, kural olarak toplantıyı gerektirir ve
genel kurul iradesi bu toplantılarda oluşur. Kanuni istisnalar saklı olmak üzere ortaklar, şirket işlerine ilişkin
haklarını genel kurulda kullanırlar.

• TTK’nin 408. maddesinde anonim şirketlerin, 616. maddesinde ise limited şirketlerin genel kurullarının ana
çerçevesi çizilmiştir.

• Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret
Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik ile anonim şirketlerin olağan genel kurullarının her faaliyet
dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde yapılacağı hüküm altına alınmıştır.
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2. Genel Kurul Çeşitleri

• TTK’de temel olarak, dört çeşit genel kurul toplantısından bahsedilmektedir. Bunlar;

➢ Kuruluş genel kurul toplantısı,

➢ Olağan genel kurul toplantısı,

➢ Olağanüstü genel kurul toplantısı,

➢ İmtiyazlı pay sahipleri genel kurul toplantısı

şeklinde sıralanabilir. Bununla birlikte, bazı özel durumlara özgü olarak, sayılanlar haricinde genel kurul
toplantısı yapılması damümkündür.

• Genel kurul toplantılarını, toplantıların gerçekleştirilme şekillerine göre 2 grupta incelemek mümkündür.
Bunlar;

➢ fiziki ortamda (yüz yüze) gerçekleştirilen genel kurul

➢ elektronik ortamda gerçekleştirilen genel kurul

olarak ifade edilebilir.
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3. Gerçekleştirilme Şekillerine Göre Genel Kurullar

3.1. Fiziki Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurul

• TTK’nin 409. maddesinin 3. fıkrasına göre; esas sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde
genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır. Toplantıların şirketmerkezinden başka bir yerde
gerçekleştirilebilmesi için esas sözleşmede buna dair açık bir düzenleme yapılmış olması gerekmektedir.

• TTK’nin 415. maddesinin 1. fıkrasına göre; anonim şirketlerin genel kurul toplantısına, yönetim kurulu
tarafından düzenlenen hazır bulunanlar listesinde adı bulunan pay sahipleri katılabilmektedir. TTK’nin
407. maddesine göre bu toplantıda denetim kurulu üyeleri, murahhas üyeler, intifa hakkı sahipleri,
denetçi ve gerekli hallerde Ticaret Bakanlığı temsilcisi de yer almaktadır.

• Aynı düzenlemeler limited şirketler için de geçerlidir. TTK’nin 617. maddesinin 3. fıkrasına göre limited
şirketlerde her ortak kendisini genel kurulda ortak olan veya olmayan bir kişi aracılığıyla temsil
ettirebilecektir.

• Mevzuat uyarınca sermaye şirketlerinde yönetim/müdürler kurulu toplantılarına fiziki katılım
zorunluluğu bulunmamaktadır ve şirketler yönetim ya da müdürler kurulu kararlarını dilerlerse elden
dolaştırma yöntemiyle alabilirler. Ancak, genel kurul toplantılarının (elektronik genel kurul uygulaması
hariç) fiziki katılım ile gerçekleştirilmesi zorunlu olduğundan elden dolaştırma yönteminin uygulanması
teorik olarakmümkün değildir.
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3. Gerçekleştirilme Şekillerine Göre Genel Kurullar

3.2. Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurul

• Şirket sözleşmesine veya esas sözleşmede düzenlenme koşuluyla, tüm anonim ve limited şirket genel
kurulları elektronik ortamda da yapılabilmektedir. Bu doğrultuda elektronik ortamda genel kurula
katılma, öneride bulunma ve oy verme mümkündür ve fiziki katılımın bütün hukuki sonuçlarını
doğuracaktır. Buna ek olarak, TTK uyarınca bazı üyelerin fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir
kısım üyenin elektronik ortamda katılması damümkün olacaktır.

• Elektronik genel kurulların uygulama esasları TTK’nin yanı sıra Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel
Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ ve Anonim Şirketlerde Elektronik
Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’te düzenlenmiştir.

• Şirketin genel kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, TTK’nin 1527.
maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilmektedir. 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 alabilmektedir. Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas
sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin,
anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanabilmektedir.
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3. Gerçekleştirilme Şekillerine Göre Genel Kurullar

3.2. Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurul

3.2.1. Covid-19 Kapsamında Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurulun Değerlendirilmesi

• Ticaret Bakanlığı’nın internet sitesinde yayımlanan 20 Mart 2020 tarihli* açıklama uyarınca, şirketlerin
genel kurul toplantıları konusunda birtakım düzenlemeler yapılmıştır.

• Şöyle ki, TTK anonim ve limited şirketlerde, her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılması
gereken olağan genel kurul toplantılarının genellikle (özel hesap dönemlerine tabi olanlar haricinde)
Mart ayı sonunu takip eden dönemde gerçekleştirilmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Ancak, Covid-
19 salgınının yayılmasının engellenmesi amacıyla özellikle şirket genel kurullarının yoğunlukla
gerçekleştirildiği bu dönemde şirketlerin kurul toplantıları bakımından Ticaret Bakanlığı bazı tedbirler
almayı uygun görmüştür.

• Bu kapsamda, TTK 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 Müdürlüğü tarafından karşılanmakla birlikte,
örnek ilan metnine https://www.ticaretsicil.gov.tr/ internet adresinden ulaşılabilecektir.

• *Söz konusu açıklama
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3. Gerçekleştirilme Şekillerine Göre Genel Kurullar

3.2. Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurul

3.2.1. Covid-19 Kapsamında Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurulun Değerlendirilmesi

• Ayrıca söz konusu açıklama ile, TTK’nin 1527. 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 edilmiştir.

• Bu çerçevede şirket sözleşmelerinde veya esas sözleşmelerinde kurul toplantılarının elektronik ortamda
gerçekleştirilmesine imkân tanıyan hüküm bulunmayan şirketlerin de, bu dönemde gerçekleştirmeyi
planladıkları toplantıları “Elektronik Genel Kurul Toplantı Sistemi” (e-GKS) ve “Elektronik Yönetim Kurulu
Sistemi” (e-YKS) üzerinden gerçekleştirilecektir.

• Şirketlerin, bu imkândan Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi’nden (MKK) 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 imkânı tanınmıştır.
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3. Gerçekleştirilme Şekillerine Göre Genel Kurullar

3.2. Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurul

3.2.2. Şirketlerin Elektronik Ortamda Gerçekleşecek Toplantılar Açısından Yükümlülükleri

• Şirketlerin elektronik ortamda yönetim kurulu ve/veya genel kurul toplantısı düzenlemesi için elverişli bir
sisteme sahip olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Bu doğrultuda, TTK’nin 1527. maddesinde
şirketlerin, elektronik ortamda toplantı düzenlemeye, görüş açıklamaya, öneride bulunmaya ve oy
kullanmaya özgülenmiş bir internet sitesi bulunması gerektiği düzenlenmiştir. İlgili internet sitesi, bir
bilişim sistemini ifade etmekte olup buna ilişkin hususlar ikincil mevzuat ile düzenlenmiştir. Yönetim
kurulu toplantıları için bu sistem “Elektronik Toplantı Sistemi” (e-ETS) olarak adlandırılırken, genel kurul
toplantıları için “Elektronik Genel Kurul Sistemi” olarak adlandırılmıştır. Şirketler bu toplantı sistemlerini
kendileri kurabilecekleri gibi bu hizmeti sağlayan şirketlerden de destek alabilecektir. Bu kapsamda MKK,
e-YKS ve e-GKS hizmetleri sunmaktadır.

• Yine TTK uyarınca, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik raporla ispatlanıp
bu raporun tescil ve ilan edilmesi şarttır. Bu yükümlülük elektronik toplantı sistemi konusunda destek
hizmeti sunan şirketler için de geçerlidir. Teknik rapor, Elektronik Kurullar Tebliği ve Anonim Şirketlerin
Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’de belirtilen kurumlar
tarafından düzenlenmelidir. Raporda bulunması gereken asgari unsurlar da yine Elektronik Genel Kurul
Tebliği’nde ve Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak
Kurullar Hakkında Tebliğ’de düzenlenmektedir.
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3. Gerçekleştirilme Şekillerine Göre Genel Kurullar

3.2. Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurul

3.2.2. Şirketlerin Elektronik Ortamda Gerçekleşecek Toplantılar Açısından Yükümlülükleri

• E-GKS ve e-ETS asgari olarak ilgili ikincil mevzuatta belirlenen tüm işlemlerin yapılabilmesini sağlayan
tasarım ve kapasiteye, yedekleme ve felaketten kurtarma planlarına, yetkisiz erişimlere ve siber saldırılara
karşı gerekli ağ ve sistem güvenliğine sahip olmalıdır. Bu sistemler;

➢ Toplantı yerinden elektronik ortamda ses ve görüntü aktaracak,

➢ Aynı anda mesajlaşılmasına imkan verecek,

➢ Birden çok güvenli elektronik imzanın seri ve paralel olarak atabilecek,

➢ Sisteme erişim taleplerine mümkün olan en kısa sürede cevap verebilecek,

➢ Güvenli elektronik imzayla imzalanacak işlemleri destekleyecek,

➢ Genel kurul öncesi hak sahipleri tarafından elektronik genel kurul sistemine yapılacak kayıtların
gizliliğini sağlayacak,

➢ Toplantı başkanı ve bakanlık temsilcisi tarafından Yönetmelik hükümlerinde belirtilen güvenli
elektronik imzayla imzalanacak işlemleri destekleyecek,

altyapıya sahip olmalıdır. Ayrıca şirketler, bu toplantılarda yapılan tüm işlemlere ilişkin kayıtların, toplantıya
elektronik ortamda katılan hak sahiplerinin ve temsilcilerinin kimlik bilgilerinin, elektronik ortamda,
bütünlüğünü ve gizliliğini sağlayabilmeli ve on yıl süre ile bu kayıtlarımuhafaza etmelidir.
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3. Gerçekleştirilme Şekillerine Göre Genel Kurullar

3.2. Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurul

3.2.3. Elektronik Ortamda Gerçekleşecek Genel Kurulun Gerçekleştirilme Süreci

• TTK’nin 1527. maddesi uyarınca e-GKS’yi uygulayacak şirketlerin, genel kurul toplantılarına ilişkin kanun ve
esas sözleşme gereği yapılması zorunlu olan çağrıları, genel kurul öncesi hak sahiplerinin incelemesine
sunulması zorunlu olan belgeleri ve toplantı gündemine ilişkin belgeleri güvenli elektronik imzalı olarak
kanunda öngörülen süreler içinde e-GKS’de hak sahiplerinin erişimine hazır bulundurmaları zorunludur.

• Genel kurula elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu
tercihlerini e-GKS’den bildirmek zorundadır.

• Genel kurula hak sahibi yerine temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin e-GKS’ye
kaydedilmesi zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu şekilde
yapılabilmektedir. Hak sahibi temsilci tayin ederken temsilcisini genel olarak yetkilendirebileceği gibi her bir
gündem maddesine ilişkin ayrı ayrı da yetkilendirebilmektedir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan
kişi, temsil edilenin talimatına uygun oy kullanabilecektir.

• Tüzel kişi hak sahipleri adına, birinci ve ikinci fıkra uyarınca e-GKS’de yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza
yetkilisince TTK’nin 1526. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince şirket namına kendi adlarına üretilen
güvenli elektronik imzayla imzalanması gerekmektedir. Bildirimler, hak sahibinin talimatına uygun olarak
payların tevdi edildiği kuruluş tarafından da yapılabilmektedir. Genel kurul toplantısına elektronik ortamda
katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihini e-GKS’de geri alabilmektedir. Elektronik ortamda katılma
yönündeki bu talebini geriye almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken
katılamayacaktır. 11



3. Gerçekleştirilme Şekillerine Göre Genel Kurullar

3.2. Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurul

3.2.3. Elektronik Ortamda Gerçekleşecek Genel Kurulun Gerçekleştirilme Süreci

• Genel kurula elektronik ortamda katılım, hak sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları
ile e-GKS’ye girmeleriyle gerçekleşecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılan hak sahipleri ve
temsilcilerine ilişkin liste toplantı başlamadan önce e-GKS’den alınacaktır. Bu liste, TTK’nin 407.
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca çıkarılacak yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazır bulunanlar
listesinin oluşturulmasında kullanılacaktır.

• Genel kurul toplantısı fiziki ve elektronik ortamda aynı anda açılacaktır. Toplantının açılabilmesi için ilgili
mevzuattaki şartların yerine getirildiğinin Bakanlık temsilcisince de tespiti zorunludur. e-GKS’deki teknik
işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi için toplantı başkanı tarafından uzman kişiler de
görevlendirilebilmektedir.

• Hak sahibi veya temsilcisi, elektronik ortamda katıldığı genel kurul toplantısında görüşlerini elektronik
olarak iletebilmektedir.

• Genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılanlar, toplantı başkanının ilgili gündem maddesine
ilişkin oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra, oylarını e-GKS üzerinden kullanacaktır.

• Her gündem maddesinin toplantı başkanının oylamaya geçildiğini bildirmesinden sonra ayrı ayrı
oylanması zorunludur. Hak sahibi veya temsilci ilgili gündem maddesine ilişkin olarak verdiği oyu
değiştiremeyecektir. Oylama sonucu, e-GKS üzerinden toplantı başkanına iletilecektir. Toplantı başkanı
bu sonucu ve varsa elektronik ortamda gönderilen muhalefet beyanını tutanağa işletecektir.
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3. Gerçekleştirilme Şekillerine Göre Genel Kurullar

3.2. Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurul

3.2.3. Elektronik Ortamda Gerçekleşecek Genel Kurulun Gerçekleştirilme Süreci
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3. Gerçekleştirilme Şekillerine Göre Genel Kurullar

3.2. Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurul

3.2.4. Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurula Başvuru Sistemi

• TTK’nin 1527. maddesi uyarınca borsaya kote şirketlerin genel kurul toplantılarında e-GKS’nin kullanımı
zorunludur. E-GKS’nin şirketlerin erişimine açılması için aşağıda yer alan evrak listesiMKK’ye iletilmelidir:

➢MKK Üyelik Başvuru Formu

➢ Temsilci Bilgi Formu

➢ Yürürlükteki İmza Sirküleri

• Söz konusu formların örneklerine https://www.mkk.com.tr/tr-tr/Hakkimizda/Sayfalar/Uyelik-
Islemleri.aspx adresinden ulaşılması mümkündür.
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3. Gerçekleştirilme Şekillerine Göre Genel Kurullar

3.2. Elektronik Ortamda Gerçekleştirilen Genel Kurul

3.2.5. Elektronik Yönetim Kurulu Sistemi

• Anonim ortaklıkta yönetim kurulunun kurul olarak çalışması geleneksel olarak, çağrı ile gündemin
gerektirdiği nisaplara uyarak toplanmak, konuları ve önerileri müzakere ederek karar almak, kararları
yazılı hale getirmek, imzalamak ve karar defterine geçirmek demektir. “Aslen katılma ilkesi” gereğince
yönetim kurulu toplantısına temsilen veya vekâleten katılmak söz konusu olamamaktadır.

• TTK’nin 1527. maddesinin birinci fıkrasına göre; sermaye şirketlerinde müdürler kurulu ve yönetim
kurulu üyelerinin, öngörülen belirli durumlarda, kurul toplantılarına görüntü ve ses aktarılması yoluyla
katılabilmelerinin ve oy vermelerinin esas sözleşme veya şirket sözleşmesiyle düzenlenebileceği hükme
bağlanmıştır. Söz konusu koşul gerçekleşmiş ise bir yönetim kurulu üyesinin elektronik ortamda
toplantıya katılması başkanın iznine bağlı değildir; üyenin elektronik ortamda katılacağını bildirmesi
yeterlidir. Çünkü yönetim kurulu üyesinin elektronik ortamda katılma hakkı artık yasal dayanağı olan esas
sözleşme hükmünden doğmaktadır.

• Anonim şirket yönetim kurulu toplantılarına elektronik yöntemlerle katılabilmenin ön koşulu, bu olanağa
ana sözleşmede yer verilmesidir. İkinci olarak, elektronik ortam araçlarının elverişliliğinin kanıtlanması ve
oy kullananların kimliklerinin saklanması gerekmektedir.

• Yönetim kurulu toplantılarında, elektronik ortamda alınan kararların geçerli olduğu, bu kararların güvenli
elektronik imza ile imzalanması mümkün olduğu gibi, sonradan fiziki imza ile de kayıt altına alınabileceği
ifade edilmektedir.
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SAYGILARIMIZLA

Sitemizde(cumhurbilenymm.com.tr) paylaşılan vergi ve vergileme ile ilişkili çalışmalarda
şahsi görüş ve yorumlarımız yer almaktadır. Sitemizde yer alan bilgi veya verileri
kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir. Sitemiz ve
yazarları, söz konusu kullanımdan dolayı (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu
tutulamaz.
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