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KAPSAM

• 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK),
• Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık

Temsilcileri Hakkında Yönetmelik,
• Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık

Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik.
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1. Giriş

• Anonim 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 genel kurullarının çerçevesi çizilmiştir. Anonim Şirketlerin
Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Hakkında Yönetmelik ile olağan genel kurullarının her faaliyet dönemi sonundan itibaren 3 ay içinde
yapılacağı hüküm altına alınmıştır. Toplantı öncesinde anonim şirketlerin yönetim kurullarının faaliyet ve
bağlılık raporlarını hazırlaması ve genel kurulun değerlendirmesine sunması gerekmektedir.
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2. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

• 29 Mayıs 2021 tarihli 31495 sayılı Resmi Gazete’de ‘‘Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve
Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik’’ yayımlandı.

• Yönetmelikte yapılan değişiklikler söz konusu sirkülerin ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı olarak açıklanacaktır.

4



2. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2.1. İlanın İçeriği Başlığında Yapılan Değişiklik

• Söz konusu Yönetmeliğin 1. maddesi ile 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık
Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin ‘‘İlanın İçeriği’’ başlıklı 11. maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi
yürürlükten kaldırılmıştır.

• Yürürlükten kaldırılan (g) bendi; ‘‘Kanun’un 428. maddesinde tanımlanan temsilcilerin kimlikleri ve bunlara
ulaşılabilecek iletişim bilgileri’’ şeklindedir.
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2. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2.2. Toplantıda Hazır Bulundurulacak Belgeler Başlığında Yapılan Değişiklik

• Söz konusu Yönetmeliğin 2. maddesi ile aynı Yönetmeliğin ‘‘Toplantıda Hazır Bulundurulacak Belgeler’’
başlıklı 15. maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
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Eski Düzenleme Yeni Düzenleme

ğ) Hazır bulunanlar listesi, ‘‘ğ) Hazır bulunanlar listesi ile varsa hamiline
yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt
Kuruluşu’ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesi,’’



2. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2.3. Hazır Bulunanlar Listesi Başlığında Yapılan Değişiklik

• Söz konusu Yönetmeliğin 3. maddesi ile aynı Yönetmeliğin ‘‘Hazır Bulunanlar Listesi’’ başlıklı 16. maddesinin
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
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Eski Düzenleme Yeni Düzenleme

(1) Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi;
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 6362 sayılı
Kanun’un 13. maddesi uyarınca kayden izlenen
paylar bakımından pay sahipleri çizelgesine, diğer
paylardan senede bağlanmamış bulunan veya
nama yazılı olan paylar ile ilmühaber sahipleri için
pay defteri kayıtlarına ve hamiline yazılı pay
senedi sahipleri bakımından ise giriş kartı alanlara
göre yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu
liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın
yetkilendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri
tarafından imzalanır.

‘‘(1) Genel kurul toplantısına katılabilecekler
listesi; 6362 sayılı Kanun’un 13. maddesi uyarınca
kayden izlenen paylar bakımından Merkezi Kayıt
Kuruluşu’ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesine,
diğer paylardan senede bağlanmamış bulunan
veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber
sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre yönetim
kurulunca hazırlanır ve söz konusu liste yönetim
kurulu başkanı veya başkanın yetkilendirileceği
yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından
imzalanır.’’



2. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2.4. Toplantıya Katılma Hakkı Başlığında Yapılan Değişiklik

• Söz konusu Yönetmeliğin 4. maddesi ile aynı Yönetmeliğin ‘‘Toplantıya Katılma Hakkı’’ başlıklı 18.
maddesinin ikinci ve sekizinci fıkralarında yer alan ‘‘temsil ve ilzama’’ ibareleri ‘‘temsile’’ olarak, aynı
maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
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Eski Düzenleme Yeni Düzenleme

(2) Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula
katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek
suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi
temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle
beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle
imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini
temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil
belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

‘‘(2) Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula
katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek
suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi
temsile yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber
yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar.
Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen
genel kurula katılacakların ayrıca temsil
belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.’’



2. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2.4. Toplantıya Katılma Hakkı Başlığında Yapılan Değişiklik
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Eski Düzenleme Yeni Düzenleme

(8) Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi
tarafından temsil edilmesi esastır. Ancak birden fazla
kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay
sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden fazla kişinin
genel kurula katılması durumlarında ise bunlardan
ancak birisi tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya
kimin yetkili olduğunun yetki belgesinde gösterilmesi
şarttır. Bu fıkra hükmü Kanun’un 429. maddesi uyarınca
payların birden fazla kişiye tevdi edildiği durumda her
biri oy hakkı sahibi olan tevdi eden temsilcilerine
uygulanmaz.

‘‘(8) Her pay sahibinin genel kurulda sadece bir kişi
tarafından temsil edilmesi esastır. Ancak birden fazla
kişiye temsil yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay
sahiplerini temsile yetkili birden fazla kişinin genel
kurula katılması durumlarında ise bunlardan ancak birisi
tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili
olduğunun yetki belgesinde gösterilmesi şarttır. Bu fıkra
hükmü Kanun’un 429. maddesi uyarınca payların birden
fazla kişiye tevdi edildiği durumda her biri oy hakkı
sahibi olan tevdi eden temsilcilerine uygulanmaz.’’

Eski Düzenleme Yeni Düzenleme

(3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri genel kurul
toplantı gününden en geç bir gün önce bu
senetlere zilyet olduklarını ispatlayarak giriş kartı
almak ve ibraz etmek suretiyle genel kurul
toplantısına katılabilirler.

‘‘(3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt
Kuruluşu’ndan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim
veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay
senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına
katılabilecekler listesini imzalamadan önce yönetim
kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına
katılabilirler.’’



2. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2.5. Bakanlık Temsilcisi İstenmesi Başlığında Yapılan Değişiklik

• Söz konusu Yönetmeliğin 5. maddesi ile aynı Yönetmeliğin ‘‘Bakanlık Temsilcisi İstenmesi’’ başlıklı 35.
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘‘temsil ve ilzama’’ ibaresi ‘‘temsile’’ olarak
değiştirilmiştir.
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Eski Düzenleme Yeni Düzenleme

(2) Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula
katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek
suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi
temsil ve ilzama yetkili olan kişilerin kimlikleriyle
beraber yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle
imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini
temsilen genel kurula katılacakların ayrıca temsil
belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

‘‘(2) Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula
katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz etmek
suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi
temsile yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber
yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar.
Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen
genel kurula katılacakların ayrıca temsil
belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.’’



2. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2.5. Bakanlık Temsilcisi İstenmesi Başlığında Yapılan Değişiklik

• Söz konusu Yönetmeliğin 5. maddesi ile aynı Yönetmeliğin ‘‘Bakanlık Temsilcisi İstenmesi’’ başlıklı 35.
maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘‘temsil ve ilzama’’ ibaresi ‘‘temsile’’ olarak
değiştirilmiştir.
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Eski Düzenleme Yeni Düzenleme

(1) Yönetim kurulu tarafından çağırısı yapılan
genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin
bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden
herhangi biri tarafından veya şirketi temsil ve
ilzama yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün
ve saati bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden
en az on gün önceden Ek-1’deki örneğe uygun
olarak bir dilekçe ile fiziki ortamda veya MERSİS
üzerinden elektronik ortamda müracaat
edilmelidir.

‘‘(1) Yönetim kurulu tarafından çağırısı yapılan
genel kurul toplantılarında Bakanlık temsilcisinin
bulundurulması için; yönetim kurulu üyelerinden
herhangi biri tarafından veya şirketi temsile
yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün ve saati
bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en az on
gün önceden Ek-1’deki örneğe uygun olarak bir
dilekçe ile fiziki ortamda veya MERSİS üzerinden
elektronik ortamda müracaat edilmelidir.’’



2. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2.6. Hamiline Yazılı Pay Senedi Sahipleri İçin Geçiş Hükmü Eklenmesi

• Söz konusu Yönetmeliğin 6. maddesi ile aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir:

➢ ‘‘Hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş hükmü

GEÇİCİ MADDE 3- (1) 31.12.2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, Kanun’un geçici 14.
maddesine uyarınca Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmek üzere şirkete başvuruda bulunan ancak henüz
Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilmeyen pay sahiplerini de genel kurula katılabilecekler listesine dahil eder.
Hamiline yazılı pay senedi sahibi; gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu
gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz etmek suretiyle genel kurula katılabilecekler listesini imzalar.’’
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2. Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapıldı

2.7. Söz Konusu Yönetmelikteki Diğer Düzenlemeler

• Söz konusu Yönetmeliğin EK-5 İç yönerge örneğinin 2. ve 16. maddelerinde yer alan “Anonim Şirketlerin
Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri
Hakkında Yönetmelik” ibareleri “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu
Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir.

• Söz konusu yönetmelik yayım tarihinde yürürlüğe girecek ve söz konusu hükümleri Ticaret Bakanı
yürütecektir.

• İlgili Yönetmeliğin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.
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https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210529-1.htm


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.

14


