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ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA
BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK (1)

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; anon�m ş�rketler�n genel kurul toplantılarının Kanuna, �lg�l� mevzuata, ş�rket esas

sözleşmes�ne ve �ç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, ş�rketler�n genel kurul çalışmalarının esas ve usuller�ne �l�şk�n
kuralları �çeren �ç yönergede bulunacak asgar� unsurların bel�rlenmes�, anon�m ş�rketlerde kend�s�ne pay ve pay sened� tevd� ed�len
k�ş�ler�n bu pay ve pay sened�nden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına �l�şk�n usul ve esasları
düzenlemekt�r.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k; bakanlık tems�lc�s�n�n bulunması zorunlu olan anon�m ş�rket genel kurul toplantılarının

bel�rlenmes�n�, anon�m ş�rket genel kurul toplantılarında uygulanacak usul ve esasları ve toplantılarda bulunacak Bakanlık tems�lc�ler�n�n
görev, yetk� ve n�tel�kler� �le bunlara yapılacak ödemeler�, ş�rketler�n genel kurul çalışmalarının esas ve usuller�ne �l�şk�n kuralları �çeren �ç
yönergede bulunacak asgar� unsurları, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkını kullanacak olan pay veya pay senetler�n�n tevd�
ed�ld�ğ� k�ş�ler, tevd� ed�len k�ş�ler�n bağlı oldukları esas ve usuller �le tems�l belges�n�n �çer�ğ�n� kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�k 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanmasında;
a) Bakanlık: (Mülga �bare:RG-9/10/2020-31269) (…) T�caret Bakanlığını,
b) Bakanlık Tems�lc�s�: Ş�rketler�n genel kurul toplantılarına katılmak üzere bu Yönetmel�k hükümler�ne göre görevlend�r�len

memuru,
c) Elektron�k Genel Kurul S�stem� (EGKS): Genel kurullara elektron�k ortamda katılmayı tem�nen (Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-

31269) 6/12/2012 tar�hl� ve 6362 sayılı Sermaye P�yasası Kanununun 13 üncü maddes� uyarınca payları Merkez� Kayıt Kuruluşu
tarafından kayden �zlenen borsaya kote ş�rketler �ç�n Merkez� Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak elektron�k platformu ve d�ğer
ş�rketler�n 6102 sayılı Türk T�caret Kanununun 1527 nc� maddes�n�n üçüncü fıkrası uyarınca kuracakları veya destek h�zmet� alab�lecekler�
b�l�ş�m s�stem�n�,

ç) Elektron�k Ortamda Katılma: Anon�m ş�rket genel kurul toplantılarına Elektron�k Genel Kurul S�stem�nden katılmayı, görüş
açıklamayı, öner�de bulunmayı ve oy kullanmayı,

d) Genel Müdürlük: İç T�caret Genel Müdürlüğünü,
e) İç yönerge: Ş�rketler�n genel kurul çalışma esas ve usuller�ne �l�şk�n kuralları �çeren düzenlemey�,
f) İl Müdürlüğü: (Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-31269) T�caret Bakanlığı T�caret İl Müdürlükler�n�,
g) Kanun: 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununu,
ğ) Mahkeme: Ş�rket�n merkez�n�n bulunduğu Asl�ye T�caret Mahkemes�n�,
h) Ş�rket: Anon�m ş�rket�,
ı) Tevd� eden: Sermaye P�yasası Kanununun (Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-31269) 13 üncü maddes� uyarınca kayden �zlenen

payları veya pay senetler�n� tevd� eden anon�m ş�rket pay sah�b�n�,
�) Tevd� ed�len: Kayden �zlenen payları veya pay senetler�n�, bunların sah�pler� adına tevd� alan ve bu Yönetmel�ğ�n 44 üncü

maddes�nde bel�rlenen k�ş� veya (Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-31269) kurumları,
j) (Ek:RG-9/10/2020-31269) Merkez� S�c�l Kayıt S�stem� (MERSİS): T�caret s�c�l� �şlemler�n�n elektron�k ortamda yürütüldüğü,

t�caret s�c�l� kayıtları �le tesc�l ve �lan ed�lmes� gereken �çer�kler�n düzenl� olarak depolandığı ve elektron�k ortamda sunulduğu, T�caret
Bakanlığı �le Türk�ye Odalar ve Borsalar B�rl�ğ� nezd�nde oluşturulan ve �şlet�len merkez� ortak ver� tabanını da �çeren b�lg� s�stem�n�,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurul Toplantılarına İl�şk�n Esaslar
Toplantı çeş�tler�
MADDE 5 – (1) Ş�rketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve �mt�yazlı pay sah�pler� özel kurul toplantısı yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı: Ş�rket organlarının seç�m�ne, f�nansal tablolara, yönet�m kurulunun yıllık faal�yet raporuna, kârın

kullanım şekl�ne, dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının bel�rlenmes�ne, yönet�m kurulu üyeler�n�n �braları �le faal�yet
dönemler�n� �lg�lend�ren ve gerekl� görülen d�ğer konulara �l�şk�n müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönem� �ç�n yapılan
toplantılardır.

b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Ş�rket �ç�n lüzumu hal�nde veya zorunlu ve �ved� sebepler çıktığı takd�rde yapılan ve gündem�n�
toplantı yapılmasını gerekt�ren sebepler�n oluşturduğu toplantılardır.

c) İmt�yazlı pay sah�pler� özel kurulu toplantısı: İmt�yazlı payların bulunduğu ş�rketlerde, genel kurulun �mt�yazlı pay sah�pler�n�n
haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmey� değ�şt�rmeye karar vermes� hal�nde, Kanunun 454 üncü maddes�ne göre esas sözleşme
değ�ş�kl�ğ� kararını onaylamak �ç�n sadece �mt�yazlı pay sah�pler�n�n katılımıyla yapılan toplantılardır.

(2) İmt�yazlı pay sah�pler�n�n haklarını �hlal edecek n�tel�ktek� esas sözleşme değ�ş�kl�ğ�n�n görüşüleceğ� genel kurul toplantısında,
�mt�yazlı payları tems�l eden sermayen�n en az yüzde altmışına sah�p olan �mt�yazlı pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n toplantıda hazır
bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değ�ş�kl�ğ�ne olumlu oy vermeler� hal�nde, ayrıca özel kurul toplantısı
yapılmaz.

Elektron�k ortamda genel kurula katılma
MADDE 6 – (1) Elektron�k ortamda genel kurul toplantısının yapılması ve karar alınması, 28/8/2012 tar�hl� ve 28395 sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Anon�m Ş�rketlerde Elektron�k Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İl�şk�n Yönetmel�k hükümler�ne tab�d�r. Anılan
Yönetmel�kte hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmel�k hükümler� kıyasen uygulanır.

(2) Genel kurullara elektron�k ortamda katılma, öner�de bulunma, görüş açıklama ve oy verme, f�z�kî katılmanın ve oy vermen�n
bütün hukuk� sonuçlarını doğurur.

Toplantı zamanı
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MADDE 7 – (1) Genel kurul toplantıları aşağıda bel�rt�len zamanlarda yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı, her hesap dönem� sonundan �t�baren üç ay �ç�nde yapılır. Buna göre hesap dönem� takv�m yılı olan

ş�rketlerde toplantılar yılın �lk üç ayı �ç�nde, özel hesap dönem� olan ş�rketlerde �se, hesap dönem�n�n b�tt�ğ� günü �zleyen �lk üç ay �ç�nde
yapılır.

b) Olağanüstü genel kurul toplantısı, ş�rket �ç�n toplantının yapılmasını gerekt�ren durumların ortaya çıktığı zamanlarda yapılır.
c) İmt�yazlı pay sah�pler� özel kurulu; �mt�yazlı payların bulunduğu ş�rketlerde genel kurul tarafından �mt�yazlı pay sah�pler�n�n

haklarını �hlal edecek mah�yette esas sözleşme değ�ş�kl�ğ�ne karar ver�lmes� hal�nde, anılan karar tar�h�nden �t�baren en geç b�r ay �ç�nde
toplantıya çağrılır. Bu süre sonuna kadar �mt�yazlı pay sah�pler� toplantıya çağrılmazsa, her �mt�yazlı pay sah�b� yönet�m kurulunun çağrı
süres�n�n son gününden başlamak üzere onbeş gün �ç�nde, bu kurulun toplantıya çağrılmasını mahkemeden �steyeb�l�r. Çağrıya rağmen
süres� �ç�nde �mt�yazlı pay sah�pler� özel kurulu toplanamazsa, genel kurul kararı onaylanmış sayılır.

(2) Esas sözleşme değ�ş�kl�ğ� Bakanlık �zn�ne tab� olan ş�rketlerde bu amaçla yapılacak genel kurul toplantıları, ancak bu �z�n
alındıktan sonra yapılır.

Toplantı yer�
MADDE 8 – (1) Genel kurul toplantıları, esas sözleşmede aks�ne hüküm olmadıkça, ş�rket�n merkez�n�n bulunduğu mülk� �dare

b�r�m� sınırları �ç�nde yapılır. Ş�rket merkez�n�n bulunduğu yerde toplantının hang� adreste yapılacağı esas sözleşmede özel olarak
bel�rt�lmem�şse, bunu bel�rleme yetk�s� toplantı çağrısı yapanlara a�tt�r.

(2) Toplantının, ş�rket merkez�n�n bulunduğu mülk� �dare b�r�m� sınırları dışındak� başka b�r yerde veya yurt dışında yapılab�lmes�
�ç�n bunun esas sözleşmede açıkça düzenlenmes� gerek�r.

(3) Çağrı �lanında; toplantı yer�n�n doğru, anlaşılır ve ayrıntılı b�ç�mde bel�rt�lmes� gerek�r.
Çağrıya yetk�l� olanlar
MADDE 9 – (1) Olağan ve olağanüstü genel kurullar �le �mt�yazlı pay sah�pler� özel kurulu, görev süres� sona erm�ş olsa b�le

yönet�m kurulu tarafından toplantıya çağrılır.
(2) Yönet�m kurulunun mevcut olmaması veya devamlı olarak toplanamaması yahut toplantı n�sabının oluşmasına �mkan

bulunmaması hal�nde, Kanunun 410 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre, mahkemeden �z�n alan pay sah�b� genel kurulu toplantıya
çağırab�l�r.

(3) Ş�rket sermayes�n�n en az onda b�r�n�, halka açık ş�rketlerde y�rm�de b�r�n� oluşturan veya esas sözleşmede öngörülmes� hal�nde
daha az sayıdak� pay sah�pler�nce oluşturulan azlık pay sah�pler�, yönet�m kurulundan, gerekt�r�c� sebepler� ve gündem� bel�rterek, genel
kurulun toplantıya çağrılmasını veya genel kurul zaten toplanacak �se, karara bağlanmasını �sted�kler� hususların gündeme konulmasını
yazılı olarak noter aracılığıyla �steyeb�l�rler. Gündeme madde konulması �stem�n�n, çağrı �lanının Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde
yayımlanmasına �l�şk�n �lan ücret�n�n yatırılması tar�h�nden önce yönet�m kuruluna ulaşmış olması gerek�r.

(4) Azlık pay sah�pler�n�n, genel kurulun toplantıya çağrılmasına �l�şk�n yönet�m kuruluna yaptıkları başvurunun kabul ed�lmes�ne
rağmen kırkbeş gün �çer�s�nde toplantı çağrısının yönet�m kurulu tarafından yapılmaması hal�nde azlık pay sah�pler�, genel kurulu
toplantıya çağırab�l�r.

(5) Azlık pay sah�pler�n�n, genel kurulun toplantıya çağrılmasına �l�şk�n taleb�n�n yönet�m kurulu tarafından redded�lmes� veya yed�
�ş günü �çer�s�nde olumlu cevap ver�lmemes� üzer�ne Kanunun 412 nc� maddes� gereğ�nce mahkemece atanmış kayyım tarafından genel
kurul toplantıya çağrılab�l�r.

(6) Tasf�ye hal�nde olan ş�rketlerde tasf�ye memurları, görevler� �le �lg�l� konular �ç�n genel kurulu toplantıya çağırab�l�rler.
(7) Süres� �çer�s�nde yönet�m kurulu tarafından toplantıya çağrılmaması üzer�ne, Kanunun 454 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrası

uyarınca mahkeme tarafından yetk�lend�r�len �mt�yazlı pay sah�pler�nden her b�r�, �mt�yazlı pay sah�pler� özel kurulunu toplantıya
çağırab�l�r.

Çağrı usulü
MADDE 10 – (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede bel�rt�len şek�lde, �nternet s�tes� açmakla yükümlü olan ş�rketler �nternet

s�teler�nde ve her halde Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde yayımlanan �lan �le çağrılır. Çağrı, toplantıya elektron�k ortamda katılma
s�stem�n� uygulayan ş�rketlerde elektron�k genel kurul s�stem�nde de yapılır. Ayrıca, pay defter�nde yazılı pay sah�pler� �le önceden ş�rkete
pay sened� veya pay sah�pl�ğ�n� �spatlayıcı belge vererek adres�n� b�ld�ren pay sah�pler�ne, toplantı günü �le gündem ve �lanın çıktığı veya
çıkacağı gazeteler �adel� taahhütlü mektupla b�ld�r�l�r. (Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-31269) 6362 sayılı Kanunun 29 uncu maddes�n�n
�k�nc� fıkrası hükmü saklıdır.

(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, �lan ve toplantı günler� har�ç olmak üzere, toplantı tar�h�nden en az �k� hafta önce yapılır.
(3) Çağrısı yapılan �lk toplantıda n�sabın tem�n ed�lememes� hal�nde, genel kurul aynı usulle yen�den toplantıya çağrılır. İlk

toplantının �lan metn�ne, n�sabın sağlanamaması hal�nde yapılacak �k�nc� toplantının çağrısına da�r konulan hükümler geçers�zd�r.
(4) Azlığın �stem� üzer�ne, Kanunun 420 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının

kararıyla b�r ay sonraya ertelenmes� hal�nde, erteleme kararı, Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde �lan ed�l�r ve �nternet s�tes� açmakla
yükümlü olan ş�rketler�n �nternet s�teler�nde karar tar�h�nden �t�baren en geç beş gün �ç�nde yayımlanır. Ertelenen genel kurul b�r ay sonra
yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

İlanın �çer�ğ�
MADDE 11 – (1) Genel kurulun toplantıya çağrılmasına �l�şk�n �lanlarda ve pay sah�pler�ne gönder�lecek mektuplarda;
a) Toplantı günü ve saat�,
b) Toplantı yer�,
c) Gündem,
ç) Gündemde esas sözleşme değ�ş�kl�ğ� var �se değ�şen madden�n/maddeler�n esk� ve yen� şek�ller�,
d) Çağrının k�m�n tarafından yapıldığı,
e) İlk toplantının herhang� b�r nedenle ertelenmes� üzer�ne genel kurul yen�den toplantıya çağrılıyor �se, erteleme sebeb� �le yapılacak

toplantıda yeterl� olan toplantı n�sabı,
f) Olağan toplantı �lanlarında; f�nansal tabloların, konsol�de f�nansal tabloların, yönet�m kurulu yıllık faal�yet raporunun, denetleme

raporunun ve yönet�m kurulunun kâr dağıtım öner�s�n�n ş�rket merkez ve şube adresler� bel�rt�lmek suret�yle anılan adreslerde pay
sah�pler�n�n �ncelemes�ne hazır bulundurulduğu,

g) Kanunun 428 �nc� maddes�nde tanımlanan tems�lc�ler�n k�ml�kler� ve bunlara ulaşılab�lecek �let�ş�m b�lg�ler�,
bel�rt�l�r.
(2) Yapılacak �landa, genel kurul toplantısında kend�s�n� vek�l vasıtasıyla tems�l ett�recekler �ç�n vekâletname örnekler�ne de yer

ver�l�r.
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Çağrısız toplantı
MADDE 12 – (1) Bütün pay sah�pler� veya tems�lc�ler�, aralarından b�r� �t�razda bulunmadığı takd�rde, çağrı usulüne uyulmaksızın

genel kurul olarak toplanab�l�r ve bu toplantı n�sabı varolduğu sürece karar alab�l�rler. Genel kurul toplantılarının yapılmasına �l�şk�n
hükümler saklıdır.

Gündem
MADDE 13 – (1) Olağan genel kurul toplantısının gündem�nde sırasıyla şu hususlar bulunur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönet�m kurulunca hazırlanan yıllık faal�yet raporunun okunması ve müzakeres�.
c) Denetç� raporlarının okunması.
ç) F�nansal tabloların okunması, müzakeres� ve tasd�k�.
d) Yönet�m kurulu üyeler�n�n �brası.
e) Kârın kullanım şekl�n�n, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının bel�rlenmes�.
f) Yönet�m kurulu üyeler�n�n ücretler� �le huzur hakkı, �kram�ye ve pr�m g�b� hakların bel�rlenmes�.
g) Faal�yet yılı �ç�nde yönet�m kurulu üyel�kler�nde eks�lme meydana gelm�ş ve yönet�m kurulunca atama yapılmış �se atamanın

genel kurulca onaylanması.
ğ) Görev süreler� sona erm�ş olan yönet�m kurulu üyeler�n�n seç�lmes�, şayet esas sözleşmede görev süreler� bel�rt�lmem�şse görev

süreler�n�n tesp�t�.
h) Denetç�n�n seç�m�.
ı) Lüzum görülecek sa�r hususlar.
(2) Lüzum görülen sa�r hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tesp�t ed�l�p gündeme yazılmadan, “lüzum

görülecek sa�r hususlar” şekl�nde b�r gündem maddes� bel�rlenemez.
(3) Kanun ve esas sözleşme gereğ� genel kurulun yetk�s�nde olan ve olağanüstü genel kurul toplantı gündem�n� oluşturan her türlü

konu, olağan genel kurul toplantı gündem�ne yazılab�l�r.
(4) Azlığın süres� �ç�nde müracaat etmes� hal�nde, görüşülmes�n� �sted�ğ� konular yönet�m kurulu tarafından gündeme alınır.
(5) Yapılan denet�m sonucunda veya herhang� b�r sebeple Bakanlıkça, ş�rket genel kurulunda görüşülmes� �stenen konuların

gündeme konulması zorunludur.
(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından bel�rlen�r.
Toplantı başkanlığı
MADDE 14 – (1) Esas sözleşmede aks�ne herhang� b�r düzenleme yoksa toplantıyı yönetecek başkan ve gereğ�nde başkan

yardımcısı genel kurul tarafından seç�l�r.
(2) Toplantı başkanı, tutanak yazmanı �le gerek görürse oy toplama memurunu tay�n ederek başkanlığı oluşturur. Ayrıca tutanak

yazmanı ve oy toplama memuru seç�lmem�şse, bunlara a�t görevler toplantı başkanı tarafından yer�ne get�r�l�r. Elektron�k Genel Kurul
S�stem�ndek� tekn�k �şlemler�n toplantı anında yer�ne get�r�lmes� �ç�n toplantı başkanı tarafından uzman k�ş�ler de görevlend�r�leb�l�r. Tek
pay sah�pl� ş�rketlerde (Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-31269) başkanlık oluşturulması �le genel kurul toplantısına katılab�lecekler l�stes�n�n
hazırlanması zorunlu değ�ld�r.

(3) (Ek:RG-27/10/2015-29515) Bel�rlenen toplantı başkanı öncel�kle toplantıya katılım hakkı veren belgeler�n mevzuata
uygunluğunun yönet�m organınca kontrol ed�l�p ed�lmed�ğ�n� tesp�t ederek, hazır bulunanlar l�stes�n� �mzalar.

Toplantıda hazır bulundurulacak belgeler
MADDE 15 – (1) Genel kurul toplantı yer�nde;
a) Ş�rket�n esas sözleşmes�,
b) Pay defter�,
c) Toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve d�ğer belgeler,
ç) Yönet�m kurulunca hazırlanan yıllık faal�yet raporu,
d) Denetç� raporu,
e) F�nansal tablolar,
f) Gündem,
g) Gündemde esas sözleşme değ�ş�kl�ğ� varsa, �zne tab� ş�rketlerde Bakanlıktan alınan �z�n yazısı ve ek� değ�ş�kl�k tasarısı, d�ğer

ş�rketlerde �se yönet�m kurulunca hazırlanmış değ�ş�kl�k tasarısı,
ğ) Hazır bulunanlar l�stes�,
h) Genel kurul erteleme üzer�ne toplantıya çağrılmışsa b�r öncek� toplantıya �l�şk�n toplantı tutanağı,
f�z�k� ve/veya elektron�k ortamda hazır bulundurulur.
Hazır bulunanlar l�stes�
MADDE 16 – (1) Genel kurul toplantısına katılab�lecekler l�stes�; Merkez� Kayıt Kuruluşu tarafından (Değ�ş�k �bare:RG-

9/10/2020-31269) 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddes� uyarınca kayden �zlenen paylar bakımından pay sah�pler� ç�zelges�ne, d�ğer
paylardan senede bağlanmamış bulunan veya nama yazılı olan paylar �le �lmühaber sah�pler� �ç�n pay defter� kayıtlarına ve ham�l�ne yazılı
pay sened� sah�pler� bakımından �se g�r�ş kartı alanlara göre yönet�m kurulunca hazırlanır ve söz konusu l�ste yönet�m kurulu başkanı veya
başkanın yetk�lend�receğ� yönet�m kurulu üyeler�nden b�r� tarafından �mzalanır.

(2) Genel kurul toplantısına katılab�lecekler l�stes�, Ek-2’dek� örneğe uygun olarak hazırlanır.
(3) Yönet�m kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısına katılab�lecekler l�stes�, toplantıda hazır bulunan pay sah�pler� veya

tems�lc�ler�, toplantı başkanı �le Bakanlık tems�lc�s�n�n bulunma zorunluluğu olan toplantılarda Bakanlık tems�lc�s� tarafından �mzalanır ve
hazır bulunanlar l�stes� adını alır.

Toplantıda bulunma zorunluluğu
MADDE 17 – (1) Genel kurul toplantılarında murahhas üyeler �le en az b�r yönet�m kurulu üyes�n�n hazır bulunması şarttır. D�ğer

yönet�m kurulu üyeler� de genel kurul toplantısına katılab�l�rler. Denet�me tab� olan ş�rketler�n genel kurul toplantılarında denetç� de hazır
bulunur.

Toplantıya katılma hakkı
MADDE 18 – (1) Genel kurul toplantısına yönet�m kurulu tarafından hazırlanan genel kurula katılab�lecekler l�stes�nde yer alan

bütün pay sah�pler�n�n katılma hakkı vardır. Bu pay sah�pler� genel kurul toplantılarına b�zzat kend�ler� katılab�leceğ� g�b� üçüncü b�r k�ş�y�
de tems�lc�s� olarak genel kurula göndereb�l�r. Tems�lc�n�n pay sah�b� olması şartını öngören esas sözleşme hükmü geçers�zd�r.
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(2) Gerçek k�ş� pay sah�pler�, genel kurula katılab�lecekler l�stes�n� k�ml�kler�n� �braz etmek suret�yle, tüzel k�ş� pay sah�pler� �se tüzel
k�ş�y� tems�l ve �lzama yetk�l� olan k�ş�ler�n k�ml�kler�yle beraber yetk� belgeler�n� �braz etmek suret�yle �mzalarlar. Gerçek veya tüzel k�ş�
pay sah�pler�n� tems�len genel kurula katılacakların ayrıca tems�l belgeler�n� de �braz etmeler� zorunludur.

(3) Ham�l�ne yazılı pay sened� sah�pler� genel kurul toplantı gününden en geç b�r gün önce, bu senetlere z�lyet olduklarını
�spatlayarak g�r�ş kartı almak ve �braz etmek suret�yle genel kurul toplantısına katılab�l�rler.

(4) Ham�l�ne yazılı pay sened�n�, reh�n, hap�s hakkı, saklama sözleşmes� veya kullanım ödüncü sözleşmes� ve benzer� sözleşmeler
sebeb�yle elde bulunduran k�mse, pay sah�b� tarafından bu Yönetmel�k hükümler� uyarınca yetk�lend�r�lm�şse genel kurula katılıp oy
kullanab�l�r.

(5) B�r payın üzer�nde �nt�fa hakkı bulunması hal�nde aks� kararlaştırılmamışsa genel kurula katılma ve oy hakkı �nt�fa hakkı sah�b�
tarafından kullanılır. Bu durumda genel kurul toplantısına katılan k�mse �nt�fa hakkı sah�b� olduğunu belgelend�rmek zorundadır.

(6) B�r pay b�rden çok k�ş�n�n ortak mülk�yet�nde �se, bunlar ancak kend� �çler�nden veya dışarıdan seçecekler� b�r tems�lc�
vasıtasıyla genel kurula katılıp oy kullanab�l�rler.

(7) Halka açık olmayan ş�rketlerde gerek nama gerek ham�l�ne yazılı pay senetler� sah�pler�n�n vek�ller� vasıtasıyla toplantıda tems�l
ed�leb�lmeler� �ç�n vekâletnamen�n Ek-3’tek� örneğe uygun olarak noter onaylı şek�lde düzenlenmes� (Mülga �bare:RG-9/10/2020-31269)
(…) gerek�r. Elektron�k Genel Kurul S�stem�nden yapılan tems�lc� tay�nler�ne �l�şk�n olarak Anon�m Ş�rketlerde Elektron�k Ortamda
Yapılacak Genel Kurullara İl�şk�n Yönetmel�k hükümler� ve Sermaye P�yasası Kurulunun halka açık ş�rketlerde genel kurula vekâleten
katılma ve oy kullanılmasına �l�şk�n düzenlemeler� saklıdır.

(8) Her pay sah�b�n�n genel kurulda sadece b�r k�ş� tarafından tems�l ed�lmes� esastır. Ancak b�rden fazla k�ş�ye tems�l yetk�s�n�n
ver�lmes� veya tüzel k�ş� pay sah�pler�n� tems�l ve �lzama yetk�l� b�rden fazla k�ş�n�n genel kurula katılması durumlarında �se bunlardan
ancak b�r�s� tarafından oy kullanılab�l�r. Oy kullanmaya k�m�n yetk�l� olduğunun yetk� belges�nde göster�lmes� şarttır. Bu fıkra hükmü
Kanunun 429 uncu maddes� uyarınca payların b�rden fazla k�ş�ye tevd� ed�ld�ğ� durumda her b�r� oy hakkı sah�b� olan tevd� eden
tems�lc�ler�ne uygulanmaz.

(9) Pay sah�pler�n�n genel kurulda kanun� tems�lc�ler vasıtasıyla tems�l ed�leb�lmes� bu durumun belgelend�r�lmes�ne bağlıdır.
Oy hakkı ve kısıtlamaları
MADDE 19 – (1) Her pay sah�b�n�n genel kurulda en az b�r oy hakkı vardır. Pay sah�pler� oy haklarını, paylarının toplam �t�barî

değer�yle orantılı olarak f�z�k� veya elektron�k ortamda kullanırlar. Ancak her durumda oy hakkının doğab�lmes� �ç�n, esas sözleşmede
daha yüksek b�r m�ktarın ödenmes� öngörülmüşse bunun, öngörülmem�şse pay tutarının dörtte b�r�ne karşılık gelen m�ktarın ödenmes�
şarttır.

(2) Kanunun 479 uncu maddes�n�n b�r�nc� ve �k�nc� fıkraları uyarınca esas sözleşme �le paylara oy hakkında �mt�yaz tanınmış �se;
a) Esas sözleşme değ�ş�kl�ğ�nde,
b) Yönet�m kurulunun �brasında ve yönet�m kurulu aleyh�ne sorumluluk davası açılmasında,
�mt�yazlı oy kullanılamaz.
(3) Pay sah�pler�nden h�çb�r�; kend�s�, eş�, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs ş�rketler� ya da hâk�m�yetler� altındak�

sermaye ş�rketler� �le ş�rket arasındak� k�ş�sel n�tel�kte b�r �şe veya �şleme veya herhang� b�r yargı kurumu ya da hakemdek� davaya �l�şk�n
olan müzakerelerde oy kullanamaz.

(4) Ş�rket yönet�m kurulu üyeler�yle yönet�mde görevl� �mza yetk�s�n� ha�z k�ş�ler veya bunların tems�lc�ler�, yönet�m kurulu
üyeler�n�n �bra ed�lmeler�ne �l�şk�n kararlarda kend�ler�ne a�t paylardan doğan oy haklarını kullanamaz. Ancak anılan k�ş�ler, yönet�m
kurulu üyes� olmayan d�ğer pay sah�pler�n�n oy haklarını tems�len kullanab�l�rler.

Oy kullanma şekl�
MADDE 20 – (1) Özel mevzuatında, ş�rket esas sözleşmes�nde, �ç yönergede yer alan özel hükümler ve genel kurulda alınacak

kararlar saklı kalmak kaydıyla, genel kurul toplantısında oylama açık ve el kaldırmak suret�yle yapılır.
(2) Elektron�k ortamda yapılan genel kurullarda oy kullanımına �l�şk�n hükümler saklıdır.
Vekaletnamen�n unsurları ve geçerl�l�k süres�
MADDE 21 – (1) Vekaletnamede; ş�rket�n unvanı, a�t olduğu genel kurul toplantısının tar�h�, vek�l�n adı ve soyadı, pay sah�b�n�n pay

aded� �le adı ve soyadı veya unvanı ve �mzasının bulunması şarttır. Bu b�lg�lerden herhang� b�r� bulunmayan özel veya genel
vekâletnameler geçers�zd�r. Konuya �l�şk�n, Anon�m Ş�rketlerde Elektron�k Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İl�şk�n Yönetmel�k
hükümler� �le Sermaye P�yasası Kurulunun düzenlemeler� saklıdır.

(2) Vekaletnameler, a�t olduğu genel kurul toplantısı ve yen� b�r vek�l atanmadığı sürece hukuken bunun devamı sayılan toplantılar
�ç�n geçerl�d�r. Gündem�n değ�şt�r�lmemes� kaydıyla, n�sabın yokluğu, azlığın taleb� veya genel kurulun kararıyla yahut herhang� b�r
nedenle toplantının ertelenmes� hal�nde yapılacak toplantılar hukuken öncek� toplantının devamı sayılır.

Toplantı ve karar n�sapları
MADDE 22 – (1) Esas sözleşmede daha ağır b�r n�sap öngörülmem�şse, aşağıdak� fıkralarda göster�len konular dışındak� yapılacak

genel kurullarda ş�rket sermayes�n�n en az dörtte b�r�n� tems�l eden pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n hazır bulunmaları şarttır. Bu
n�sabın toplantı süres�nce korunması zorunludur. İlk toplantıda bu n�sabın bulunmaması hal�nde, yapılacak �k�nc� toplantıda hazır bulunan
pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n tems�l ett�kler� sermayen�n m�ktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar vermeye yetk�l�d�r.
Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu �le alınır.

(2) Genel kurulda, ş�rket merkez�n�n yurtdışına taşınması, b�lânço zararlarının kapatılması �ç�n yükümlülük ve �k�nc�l yükümlülük
kabul ed�lmes� hakkındak� kararlar sermayen�n tümünü oluşturan pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n oy b�rl�ğ�yle alınır. İlk toplantıda bu
n�sabın bulunmaması hal�nde, yapılacak �k�nc� toplantıda da aynı n�sap aranır.

(3) Ş�rket�n �şletme konusunun tamamen değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n esas sözleşme değ�ş�kl�ğ� kararları sermayen�n en az yüzde
yetm�şbeş�n� oluşturan pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu n�sabın bulunmaması hal�nde,
yapılacak �k�nc� toplantıda da aynı n�sap aranır.

(4) Dokuzuncu fıkra hükümler� saklı kalmak kaydıyla, tür değ�şt�rme kararı genel kurulda mevcut bulunan oyların üçte �k�s� �le
alınır. Ancak bu kararın geçerl� olab�lmes� �ç�n karar leh�nde kullanılan oyların esas veya çıkarılmış sermayen�n üçte �k�s�n� tems�l etmes�
şarttır. Ş�rket�n l�m�ted ş�rkete dönüştürülmes�nde, ek ödeme veya k�ş�sel ed�m yükümlülüğünün doğması hal�nde veya ş�rket�n kooperat�fe
dönüştürülmes�nde, kararlar tüm pay sah�pler�n�n oyb�rl�ğ� �le alınır. İlk toplantıda bu n�sapların bulunmaması hal�nde, yapılacak �k�nc�
toplantıda da aynı n�saplar aranır.

(5) Bölünme kararı genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçü �le alınır. Ancak bu kararın geçerl� olab�lmes� �ç�n karar leh�nde
kullanılan oyların esas veya çıkarılmış sermayen�n çoğunluğunu tems�l etmes� şarttır. Bölünme sonucunda, devreden ş�rkettek� mevcut pay
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oranının değ�şmes� hal�nde devreden ş�rket�n bölünme kararı, oy hakkını ha�z pay sah�pler�n�n en az yüzde doksanıyla alınır. İlk toplantıda
bu n�sapların bulunmaması hal�nde, yapılacak �k�nc� toplantıda da aynı n�saplar aranır.

(6) B�rleşme kararı genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte üçü �le alınır. Ancak bu kararın geçerl� olab�lmes� �ç�n, karar leh�nde
kullanılan oyların esas veya çıkarılmış sermayen�n çoğunluğunu tems�l etmes� şarttır. Ancak, b�rleşme sözleşmes�nde b�r ayrılma akçes�
öngörülüyorsa, b�rleşme sözleşmes�n�n oy hakkını ha�z pay sah�pler�n�n en az yüzde doksanının olumlu oyuyla onaylanması şarttır.
B�rleşme neden�yle ş�rket�n �şletme konusunun tamamen değ�şmes� hal�nde, bu madden�n üçüncü fıkrasında öngörülen n�sapla; �şletme
konusunda kısm� değ�ş�kl�k öngörülmes� hal�nde �se bu madden�n onbeş�nc� fıkrasında öngörülen n�sapla karar alınır. İlk toplantıda bu
n�sapların bulunmaması hal�nde, yapılacak �k�nc� toplantıda da aynı n�saplar aranır.

(7) Ş�rket sermayes�n�n azaltılmasına �l�şk�n esas sözleşme değ�ş�kl�ğ� kararları, sermayen�n en az yüzde yetm�şbeş�n� oluşturan pay
sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu n�sabın bulunmaması hal�nde, yapılacak �k�nc� toplantıda da aynı
n�sap aranır.

(8) İmt�yazlı pay oluşturulması ve nama yazılı payların devr�n�n sınırlandırılmasına �l�şk�n esas sözleşme değ�ş�kl�kler� kararı, toplam
sermayen�n yüzde yetm�şbeş�n� tems�l eden pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu n�sabın
bulunmaması hal�nde yapılacak �k�nc� toplantıda da aynı n�sap aranır.

(9) Pay senetler� menkul kıymet borsalarında �şlem gören ş�rketlerde, sermayen�n artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının
yükselt�lmes�ne �l�şk�n esas sözleşme değ�ş�kl�kler� �le b�rleşmeye, bölünmeye ve tür değ�şt�rmeye �l�şk�n kararların görüşüleceğ� genel
kurullarda, esas sözleşmede daha ağır b�r n�sap öngörülmem�şse, ş�rket sermayes�n�n en az dörtte b�r�n� oluşturan pay sah�pler�n�n veya
tems�lc�ler�n�n hazır bulunmaları ve bu n�sabın toplantı süres�nce korunması şarttır. İlk toplantıda bu n�sabın bulunmaması hal�nde
yapılacak �k�nc� toplantıda hazır bulunan pay sah�pler�, sah�p oldukları payların m�ktarı ne olursa olsun müzakere yapmaya ve karar
vermeye yetk�l�d�r. Kararlar toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu �le alınır.

(10) Ş�rket�n tasf�yes� kararı, toplam sermayen�n yüzde yetm�şbeş�n� tems�l eden pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n olumlu
oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu n�sabın bulunmaması hal�nde yapılacak �k�nc� toplantıda da aynı n�sap aranır.

(11) Özel kanun hükümler� saklı kalmak kaydıyla, esas sözleşmede aks� düzenlenmed�kçe, her çeş�d� �le tahv�ller, f�nansman
bonoları, varlığa dayalı senetler, �skonto esası üzer�ne düzenlenenler de dâh�l d�ğer borçlanma senetler�, alma ve değ�şt�rme hakkını ha�z
senetler �le her çeş�t menkul kıymetler�n �hracı veya bu hususta yönet�m kuruluna yetk� ver�lmes� �le �lg�l� genel kurul kararları,
sermayen�n en az yüzde yetm�şbeş�n� oluşturan pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu n�sabın
bulunmaması hal�nde yapılacak �k�nc� toplantıda da aynı n�saplar aranır.

(12) Genel kurul toplantısında, öneml� m�ktarda ş�rket akt�fler�n�n toptan satışı kararı, ş�rket sermayes�n�n en az yüzde yetm�şbeş�n�
oluşturan pay sah�pler�n�n olumlu oylarıyla alınır. İlk toplantıda bu n�sabın bulunmaması hal�nde, yapılacak �k�nc� toplantıda da aynı
n�saplar aranır.

(13) İmt�yazlı pay sah�pler� özel kurul toplantısında, �mt�yazlı payları tems�l eden sermayen�n en az yüzde altmışına sah�p pay
sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n hazır bulunmaları şarttır. Kararlar, toplantıda tems�l ed�len payların çoğunluğu �le alınır.

(14) Ş�rket süres�n�n dolmasıyla veya genel kurul kararıyla tasf�yeye g�rm�ş ş�rketlerde, tasf�yeden dönülmes� kararı, ş�rket
sermayes�n�n en az yüzde altmışını oluşturan pay sah�pler�n�n olumlu oylarıyla alınır. Bu kararın alınab�lmes� �ç�n ş�rket malvarlığının
dağıtımına başlanmamış olmalıdır.

(15) Bu maddede düzenlenen hususlar dışındak� esas sözleşme değ�ş�kl�kler�n�n görüşüleceğ� genel kurul toplantılarında, ş�rket
sermayes�n�n yarısını tems�l eden pay sah�pler�n�n hazır bulunmaları şarttır. İlk toplantıda bu n�sabın bulunmaması hal�nde, en geç b�r ay
�ç�nde yapılacak �k�nc� toplantıda ş�rket sermayes�n�n en az üçte b�r�n� oluşturan pay sah�pler�n�n hazır bulunmaları yeterl�d�r. Kararlar
toplantıda hazır bulunanların oylarının çoğunluğu �le alınır.

(16) Bu madden�n 3 �la 15 �nc� fıkralarında göster�len hususlarda, genel kurulda karar alınab�lmes� �ç�n esas sözleşmede daha ağır
n�saplar öngörüleb�l�r. Bu durumda söz konusu toplantılarda esas sözleşmedek� n�saplara göre karar alınır.

Toplantının açılması ve yönet�m�
MADDE 23 – (1) Çağrısı yönet�m kurulu tarafından yapılan toplantılar, �ç yönergede yapılan bel�rlemeye uygun olarak, çağrısı

yönet�m kurulu dışındak� yetk�l�ler tarafından yapılan toplantılar �se �ç yönergede bu konuda bel�rleme yapılmamışsa bu yetk�l�ler
tarafından f�z�k� ve elektron�k ortamda açılır.

(2) Genel kurul, açılışı müteak�p bu Yönetmel�ğ�n 14 üncü maddes� uyarınca oluşturulacak toplantı başkanlığı tarafından yönet�l�r.
(3) Bakanlık tems�lc�s�n�n bulunması zorunlu olan toplantılarda bakanlık tems�lc�s�n�n, d�ğer toplantılarda �se toplantı başkanının;

ş�rket esas sözleşmes� ve �ç yönerges� �le Kanun ve d�ğer �lg�l� mevzuatta öngörülen hususların yer�ne get�r�ld�ğ�n� ve gerekl� n�sabın
sağlandığını tesp�t etmes�nden sonra toplantıya devam ed�l�r.

(4) Tek pay sah�pl� anon�m ş�rketlerde, bu pay sah�b� genel kurulun tüm yetk�ler�ne sah�pt�r. Tek pay sah�b�n�n genel kurul sıfatıyla
alacağı kararların geçerl�l�k kazanab�lmes� �ç�n yazılı olmaları şarttır.

Tems�lc� b�ld�r�mler�n�n açıklanması
MADDE 24 – (Mülga:RG-9/10/2020-31269)
Toplantı gündem�n�n görüşülmes�
MADDE 25 – (1) Aşağıda bel�rt�len �st�snalar dışında, toplantı gündem�nde yer almayan konular görüşülemez ve karara

bağlanamaz:
a) Pay sah�pler�n�n tamamının hazır bulunması hal�nde, gündeme oyb�rl�ğ� �le konu �lave ed�leb�l�r.
b) Kanunun 438 �nc� maddes� uyarınca, herhang� b�r pay sah�b�n�n özel denet�m taleb�, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın

genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönet�m kurulu üyeler�n�n görevden alınmaları ve yen�ler�n�n seç�m� hususları, yıl sonu f�nansal tabloların müzakeres� maddes�yle

�lg�l� sayılır ve gündemde konuya �l�şk�n madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın �stem hal�nde doğrudan görüşülerek karar ver�l�r.
ç) Gündemde madde bulunmasa b�le, yolsuzluk, yeters�zl�k, bağlılık yükümünün �hlal�, b�rçok ş�rkette üyel�k sebeb�yle görev�n

�fasında güçlük, geç�ms�zl�k, nüfuzun kötüye kullanılması g�b� haklı sebepler�n varlığı hal�nde, yönet�m kurulu üyeler�n�n görevden
alınması ve yer�ne yen�ler�n�n seç�lmes� hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(2) Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddeler�n�n görüşülme sırası değ�şt�r�leb�l�r.
(3) Genel kurulda müzakere ed�lerek karara bağlanmış gündem maddes�, hazır bulunanların oy b�rl�ğ� �le karar ver�lmed�kçe yen�den

görüşülüp karara bağlanamaz.
Toplantı tutanağının düzenlenmes�
MADDE 26 – (1) Genel kurul toplantısında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, toplantı başkanlığı tarafından tutanağa yazılır.

Genel kurul tutanağı, toplantı mahall�nde ve toplantı sırasında en az �k� nüsha olarak düzenlen�r. Tutanak, toplantı başkanlığı (Değ�ş�k
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�bare:RG-9/10/2020-31269) �le Bakanlık tems�lc�s� bulunması zorunlu olan veya 32 nc� madden�n �k�nc� fıkrası uyarınca talep üzer�ne
Bakanlık tems�lc�s� görevlend�r�len toplantılarda Bakanlık tems�lc�s� tarafından �mzalanır. Tek pay sah�pl� ş�rketlerde toplantıda hazır
bulunan pay sah�b�n�n veya tems�lc�s�n�n de toplantı tutanağını �mzalaması zorunludur.

(2) Tutanakta, Ek-4’tek� örnekte olduğu g�b�; ş�rket�n unvanının, toplantı tar�h�n�n ve yer�n�n, ş�rket�n toplam sermayes�n�n ve pay
aded�n�n, toplantıda hazır bulunan pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n sah�p oldukları pay sayılarının toplamı ve grupları �le paylarının
�t�bar� değerler�n�n toplamı göster�lmek suret�yle toplantı n�sabı, genel kurulda sorulan soruların ve ver�len cevapların, alınan her karar �ç�n
kullanılmış olumlu ve olumsuz oy sayılarının, Bakanlık tems�lc�s� bulunmakta �se bunların ad ve soyadları �le görevlend�rme yazısının
tar�h ve sayısının, çağrıya dayalı toplantı yapılıyorsa çağrının ne surette yapıldığının; çağrısız toplantı yapılıyorsa bu durumun bel�rt�lmes�
zorunludur.

(3) Toplantıda alınan kararlar, h�çb�r tereddütte yer vermeyecek şek�lde, olumlu ve olumsuz oyların toplamları da göster�lmek
suret�yle tutanakta bel�rt�l�r.

(4) Toplantıda alınan kararlara muhal�f kalarak, muhalefet şerh� yazmak �steyenler�n şerhler� tutanağa yazılır veya yazılı olarak
ver�len muhalefet şerhler� tutanağa eklen�r. Tutanağa şerh koyan pay sah�b�n�n adı ve soyadı yazılarak, muhalefet şerh�n�n ekl� olduğu
bel�rt�l�r. Tutanağa eklenen muhalefet şerh� de toplantı başkanı ve Bakanlık tems�lc�s� bulunan toplantılarda Bakanlık tems�lc�s� tarafından
�mzalanır.

(5) Toplantı başkanının, (Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-31269) Bakanlık tems�lc�s� bulunması zorunlu olan veya talep üzer�ne
Bakanlık tems�lc�s� görevlend�r�len toplantılarda Bakanlık tems�lc�s�n�n veya tek pay sah�pl� ş�rkette hazır bulunan pay sah�b�n�n veya
tems�lc�s�n�n �mzalamadığı toplantı tutanakları geçers�zd�r.

Toplantının yapılamaması
MADDE 27 – (1) Aşağıdak� hallerde genel kurul toplantısı yapılamaz:
a) 32 nc� maddede sayılan genel kurul toplantılarında Bakanlık tems�lc�s�n�n bulunmaması.
b) Çağrısız ya da Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes� �le çağrısı yapılmadan toplanan genel kurullarda tüm pay sah�pler�n�n asaleten veya

tems�len hazır bulunmaması.
c) Çağrısız ya da Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes� �le çağrısı yapılmadan toplanan genel kurullarda tüm pay sah�pler�n�n asaleten veya

tems�len hazır bulunmalarına rağmen aralarından b�r�n�n toplantının yapılmasına �t�razda bulunması.
ç) Toplantının yapılmasının mahkeme kararıyla durdurulması.
(2) Esas sözleşme değ�ş�kl�ğ� Bakanlık �zn�ne tab� olan ş�rketlerde değ�ş�kl�ğe �l�şk�n �zn�n alınmamış olması hal�nde gündemde yer

alan esas sözleşme değ�ş�kl�ğ� görüşülemez.
Toplantının ertelenmes�
MADDE 28 – (1) Toplantı başlamadan önce, Kanun ve esas sözleşmede öngörülen asgar� toplantı n�sabının sağlanamaması veya

toplantı sırasında yapılan yoklama sonucunda toplantı açılmadan öncek� hazır bulunan pay l�stes�ne göre hesaplanan karar n�sabı kadar
payın tems�l ed�lmed�ğ�n�n anlaşılması hal�nde toplantı ertelen�r.

(2) Kanun ve esas sözleşmeye uygun olarak çağırılmış genel kurul toplantısı ancak gündeme geç�lmeden önce ve genel kurul
tarafından alınacak b�r karar �le erteleneb�l�r.

(3) F�nansal tabloların müzakeres� ve buna bağlı konular sermayen�n en az onda b�r�ne, halka açık ş�rketlerde y�rm�de b�r�ne sah�p
azlık pay sah�pler�n�n �stem� üzer�ne genel kurul kararına gerek olmaksızın, toplantı başkanı tarafından b�r ay sonraya ertelenmes�
zorunludur. Azlık pay sah�pler� tarafından f�nansal tablolar hakkında �ler� sürülecek tüm �t�razların �lk toplantıda yapılması ve bunların
tutanağa yazılması zorunludur.

(4) Erteleme üzer�ne yapılacak toplantıda aynı veya farklı gerekçelerle azlık pay sah�pler� tarafından f�nansal tabloların
müzakeres�n�n tekrar ertelenmes� talep ed�lemez. Ancak, f�nansal tabloların �t�raza uğrayan ve tutanağa geçm�ş noktaları hakkında �lg�l�ler
tarafından dürüst hesap verme �lkeler� uyarınca cevap ver�lmem�ş olması sebeb�yle azlık tarafından yapılacak erteleme taleb� üzer�ne de
toplantı yen�den b�r ay sonraya ertelen�r.

(5) Kolluk güçler�n�n ve varsa Bakanlık tems�lc�s�n�n görüşü alınmak suret�yle toplantının güvenl�k açısından sağlıklı b�r şek�lde
yapılamayacağının anlaşılması üzer�ne genel kurul, toplantı başkanlığı tarafından erteleneb�l�r.

(6) Kanunun 1527 nc� maddes� uyarınca genel kurul toplantılarına elektron�k ortamda katılma s�stem�n� uygulayan ş�rketler�n genel
kurul toplantılarında Elektron�k Genel Kurul S�stem�n�n çalışması �ç�n Anon�m Ş�rketlerde Elektron�k Ortamda Yapılacak Genel Kurullara
İl�şk�n Yönetmel�k hükümler�ne uygun şartların sağlanmadığının tesp�t� üzer�ne genel kurul, Bakanlık tems�lc�s�n�n görüşü alınmak
kaydıyla toplantı başkanlığı tarafından erteleneb�l�r.

(7) (Ek:RG-9/10/2020-31269) B�r�nc� fıkrada sayılan nedenlerle toplantının ertelenmes� durumu har�ç olmak üzere, erteleme üzer�ne
yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı ve karar n�sabı hakkında 22 nc� madden�n b�r�nc� fıkrası uygulanır.

Toplantı sonunda yapılacak �şlemler
MADDE 29 – (1) Toplantı başkanı genel kurul toplantı tutanağının b�r nüshasını ve hazır bulunanlar l�stes� dah�l toplantı �le �lg�l�

d�ğer tüm belgeler�, derhal ş�rkete tesl�m eder. Yönet�m kurulunca genel kurul toplantısından sonra genel kurul tutanağının noter tasd�kl�
b�r suret� �le Bakanlık tems�lc�s� bulunan toplantılarda tems�lc�n�n görevlend�rme yazısının b�r nüshası ve t�caret s�c�l� müdürlüğünce
�stenecek d�ğer belgeler, derhal �lg�l� t�caret s�c�l� müdürlüğüne ver�l�r.

(2) Yönet�m kurulu tesc�l ve �lana tab� hususları, t�caret s�c�l�ne tesc�l ve Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde �lan ett�r�r. İnternet s�tes�
açmakla yükümlü olan ş�rketler, genel kurul tutanağını hemen �nternet s�teler�nde de �lân eder.

(3) Toplantı başkanı, hazır bulunanlar l�stes�n�n, gündem�n ve genel kurul toplantı tutanağının b�rer nüshasını Bakanlık tems�lc�s�ne
tesl�m eder.

(4) Bu maddede bel�rt�len belgeler�n Elektron�k Genel Kurul S�stem� üzer�nden elektron�k platformlara �let�lmes�ne Bakanlıkça karar
ver�leb�l�r.

(5) Genel kurul �şlemler� �le �lg�l� belgeler�n elektron�k ortamda güvenl� elektron�k �mza �le düzenlenmes� hal�nde bu belgelerde noter
onayı aranmaz.

Genel kurulun devred�lemez görev ve yetk�ler�
MADDE 30 – (1) Genel kurul aşağıda bel�rt�len görev ve yetk�ler�n� b�r başka organ veya k�ş�lere devredemez:
a) Esas sözleşmen�n değ�şt�r�lmes�.
b) Yönet�m kurulu üyeler�n�n seç�m�, görevden alınması �le ücret, huzur hakkı, �kram�ye ve pr�m g�b� haklarının bel�rlenmes� ve

�braları hakkında karar ver�lmes�.
c) Kanunda öngörülen �st�snalar dışında denetç�n�n seç�m�.
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ç) F�nansal tablolara, yönet�m kurulunun yıllık faal�yet raporuna, yıllık kâr üzer�nde tasarrufa, kâr payları �le kazanç paylarının
bel�rlenmes�ne, yedek akçen�n sermayeye veya dağıtılacak kâra katılması dâh�l, kullanılmasına da�r kararların alınması.

d) Kanunda öngörülen �st�snalar dışında ş�rket�n sona ermes�ne ve tasf�yeden dönülmes�ne karar ver�lmes�.
e) Öneml� m�ktarda ş�rket varlığının toptan satışı.
f) Esas sözleşme �le görev süreler� bel�rlenmem�ş �se yönet�m kurulu üyeler�n�n üç yılı aşmamak üzere görev süreler�n�n

bel�rlenmes�.
g) Aks� kanunlarda öngörülmed�kçe; her türlü tahv�l, f�nansman bonoları, varlığa dayalı senetler, �skonto esası üzer�ne düzenlenenler

de dâh�l, d�ğer borçlanma senetler�, alma ve değ�şt�rme hakkını ha�z senetler �le her çeş�t menkul kıymetler�n çıkarılması veya bu hususta
yönet�m kuruluna yetk� ver�lmes�.

ğ) B�rleşme, bölünme, tür değ�şt�rme kararlarının alınması.
h) Hak�m�yet sözleşmes�n�n onaylanması.
ı) Genel kurulun çalışma esas ve usuller�ne �l�şk�n �ç yönergen�n onaylanması veya değ�şt�r�lmes�.
�) Sermayen�n azaltılmasına �l�şk�n yönet�m kurulunca hazırlanan raporun onaylanması.
j) Ş�rket�n tesc�l tar�h�nden �t�baren �k� yıl �ç�nde b�r �şletme veya aynın esas sermayen�n onda b�r�n� aşan b�r bedel karşılığında

devralınmasına veya k�ralanmasına �l�şk�n yapılmış sözleşmeler�n onaylanması.
(2) B�r�nc� fıkranın (b) bend� uyarınca seç�lecek yönet�m kurulu üyeler�n�n;
a) Tüzel k�ş� adına tesc�l ed�lecek gerçek k�ş� de dah�l olmak üzere tam ehl�yetl� olması,
b) 14/7/1965 tar�hl� ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 �nc� maddes� hükmü saklı kalmak kaydıyla Devlet memuru

olmaması,
c) İflasına karar ver�lmem�ş olması,
ç) Özel mevzuatı ve/veya ş�rket�n esas sözleşmes� �le get�r�len özel şartları taşıması,
zorunludur.
(3) Genel kurul toplantısında hazır bulunmayanların yönet�m kurulu üyel�kler�ne seç�lmes� hal�nde, bunların bu göreve aday

olduklarını veya görev� kabul ett�kler�n� bel�rten yazılı beyanlarının bulunması şarttır.
Saklama müddet�
MADDE 31 – (1) Genel kurul toplantısına �l�şk�n belgeler Bakanlıkça/�l müdürlüğünce beş yıl süreyle saklanır.
(2) Genel kurul toplantısının ş�rket merkez�n�n bulunduğu �lden başka b�r �lde yapılması hâl�nde toplantıyla �lg�l� belgeler, toplantının

yapıldığı yerdek� �l müdürlüğü tarafından saklanır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Bakanlık Tems�lc�l�ğ�ne İl�şk�n Esaslar
Bakanlık tems�lc�s� bulundurma zorunluluğu
MADDE 32 – (1) Aşağıda sayılan genel kurul toplantılarında ve bunların ertelenmes� hal�nde yapılacak �k�nc� toplantılarda Bakanlık

tems�lc�s�n�n bulunması zorunludur:
a) Kuruluş ve esas sözleşme değ�ş�kl�ğ� �şlemler� Bakanlık �zn�ne tab� olan ş�rketler�n bütün genel kurul toplantılarında, d�ğer

ş�rketlerde �se gündem�nde, sermayen�n arttırılması veya azaltılması, kayıtlı sermaye s�stem�ne geç�lmes� ve kayıtlı sermaye s�stem�nden
çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya faal�yet konusunun değ�şt�r�lmes�ne �l�şk�n esas sözleşme değ�ş�kl�ğ� �le b�rleşme,
bölünme veya tür değ�ş�kl�ğ� konuları bulunan genel kurul toplantılarında.

b) Genel kurula elektron�k ortamda katılım s�stem�n� uygulayan ş�rketler�n genel kurul toplantılarında.
c) Yurt dışında yapılacak bütün genel kurul toplantılarında.
ç) Yurt dışında yapılacak �mt�yazlı pay sah�pler� özel kurul toplantılarında.
(2) B�r�nc� fıkrada sayılanların dışındak� genel kurul toplantılarında (Ek �bare:RG-9/10/2020-31269) , kuruluş ve esas sözleşme

değ�ş�kl�ğ� �şlemler� Bakanlık �zn�ne tab� olan ş�rketler har�ç olmak üzere tek pay sah�pl� ş�rketler�n genel kurul toplantılarında ve �mt�yazlı
pay sah�pler� özel kurullarında Bakanlık tems�lc�s�n�n bulunması zorunlu değ�ld�r. Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların talep
etmeler� ve bu talepler�n görevlend�rme makamınca uygun görülmes� hal�nde Bakanlık tems�lc�s� görevlend�r�l�r.

(3) Bakanlık tems�lc�s� bulunması zorunlu olmayan toplantılar �ç�n, çağrı yapanlar dışındak�ler�n Bakanlık tems�lc�s�
görevlend�r�lmes�ne �l�şk�n görevlend�rme makamına doğrudan yapacakları başvurular d�kkate alınmaz. Ancak sermayen�n en az onda
b�r�n� oluşturan pay sah�pler� tarafından gerekçeler� de b�ld�r�lmek suret�yle Bakanlık tems�lc�s� görevlend�r�lmes�ne da�r talep,
görevlend�rme makamının değerlend�r�lmes�ne sunulmak üzere ş�rkete yapılır. Toplantıya çağıranlar tarafından bu taleb�n görevlend�rme
makamına �let�lmes� zorunludur.

(4) B�r�nc� fıkrada bel�rt�len toplantılar �le �k�nc� ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık tems�lc�s� görevlend�r�len toplantılarda,
Bakanlık tems�lc�s�n�n yokluğunda alınan kararlar geçerl� değ�ld�r.

(5) Ş�rket genel kurullarında Bakanlık tems�lc�s� olarak görevlend�r�lenler, görevlend�ren makam tarafından �lg�l� t�caret s�c�l�
müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

Bakanlık tems�lc�ler�n�n n�tel�kler�
MADDE 33 – (1) Tems�lc�ler�n aşağıda sayılan n�tel�klere sah�p olmaları gerek�r:
a) Genel Müdürlükte veya �l müdürlükler�nde as�l memur olarak çalışıyor olmak.
b) (Değ�ş�k:RG-27/10/2015-29515) Üçüncü fıkrada öngörülen sınavlarda başarılı olmak.
c) Görev sorumluluğuna ve tems�l yeteneğ�ne sah�p olmak.
ç) En az yüksekokul mezunu olmak.
(2) Elektron�k ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında görevlend�r�lecek Bakanlık tems�lc�ler�n�n �lave olarak, elektron�k genel

kurul s�stem�n�n �şley�ş� ve kullanımına �l�şk�n Bakanlıkça yapılacak eğ�t�me katılması (Mülga �bare:RG-9/10/2020-31269) (…) gerek�r.
Bu amaçla düzenlenecek eğ�t�mler h�zmet satın almak suret�yle de yapılab�l�r.

(3) (Değ�ş�k:RG-27/10/2015-29515) Tems�lc� olarak görevlend�r�lecek personele, �çer�ğ� Bakanlıkça bel�rlenen eğ�t�m ver�l�r ve bu
eğ�t�m�n sonunda Bakanlıkça yazılı ve sözlü sınav yapılır. Tems�lc� olarak görevlend�r�len personel�n yeterl�l�ğ�n�n sürdürüleb�lmes�
amacıyla, Bakanlıkça bel�rl� sürelerde yeterl�l�ğ�n korunması eğ�t�mler� ver�leb�l�r, yazılı ve/veya sözlü sınavlar yapılab�l�r. Bu sınavlarda
başarısız olanlar, Bakanlık tems�lc�s� olarak görevlend�r�lemez. Tems�lc�l�k ve tems�lc�l�k yeterl�l�ğ�n�n sürdürüleb�lmes� amacıyla
yapılacak sınavlarda üst üste üç defa başarısız olanlar �se daha sonra bu amaçla yapılacak h�çb�r sınava katılamaz. Bakanlık tems�lc�ler� bu
sınavlarda başarılı olanlar arasından görevlend�r�l�r. Bakanlık tems�lc�s� olarak görevlend�r�lecek k�ş�ler�n bel�rlenmes� �ç�n yapılacak
sınavlara �l�şk�n usul ve esaslar Bakanlıkça bel�rlen�r.
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(4) Genel Müdürlükte, da�re başkanı ve üstü kadrolarında bulunanlar �le �l müdürler� �ç�n b�r�nc� fıkranın (b) bend�nde yer alan sınav
şartı aranmaz.

Bakanlık tems�lc�s�n�n görev ve yetk�ler�
MADDE 34 – (1) Bakanlık tems�lc�s�n�n temel görev�, toplantının Kanun, bu Yönetmel�k ve �lg�l� mevzuat �le esas sözleşme

hükümler�ne uygun olarak yürütülmes�n� gözetmekt�r. Bakanlık tems�lc�s� genel kurul tutanağının hazırlanmasına nezaret eder. Tutanağın,
Kanun ve bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak düzenlenmes�n� sağlar. Bakanlık tems�lc�s� toplantının yapılması ve kararların
alınması �le �lg�l� tesp�t ett�ğ� hukuka aykırılıkları ve usulsüzlükler�, toplantı tutanağına da geç�rt�r ve �lg�l�lerle b�rl�kte �mzalar.

(2) Bakanlık tems�lc�s� toplantıdan önce görevlend�rme yazısı �le k�ml�ğ�n� �lg�l�lere göster�r.
(3) Bakanlık tems�lc�s� toplantıdan sonra, hazır bulunanlar l�stes�, gündem ve genel kurul toplantı tutanağının b�r nüshasını alarak,

(Ek �bare:RG-9/10/2020-31269) b�r hafta �ç�nde Bakanlık merkez teşk�lâtında Genel Müdürlüğe, �llerde �l müdürlüğüne tesl�m eder.
Bakanlık tems�lc�s�; genel kurul toplantısı sırasında, Kanun, esas sözleşme ve bu Yönetmel�k hükümler�ne aykırılık olmasına rağmen
herhang� b�r nedenle toplantı tutanağında bel�rt�lemeyen hususlar �le herhang� b�r sebeple toplantının açılamaması veya açılan toplantının
tamamlanamaması g�b� hususların varlığı hâl�nde, rapor düzenleyerek (Ek �bare:RG-9/10/2020-31269) d�ğer belgelerle b�rl�kte
Bakanlığa/�l müdürlüğüne ver�r. Bu rapor genel kurul belgeler�yle b�rl�kte saklanır. (Ek cümle:RG-9/10/2020-31269) Bu fıkrada bel�rt�len
belgeler, Genel Müdürlüğe/�l müdürlüğüne tesl�m ed�lmeden önce Bakanlık tems�lc�s� tarafından MERSİS’te �lg�l� alana yüklen�r.

(4) Bakanlık tems�lc�s�n�n b�r�nc� fıkradak� görev ve yetk�ler�, Bakanlık tems�lc�s�n�n bulunmadığı toplantılarda toplantı başkanı
tarafından yer�ne get�r�l�r.

Bakanlık tems�lc�s� �stenmes�
MADDE 35 – (1) Yönet�m kurulu tarafından çağrısı yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık tems�lc�s�n�n bulundurulması �ç�n;

yönet�m kurulu üyeler�nden herhang� b�r� tarafından veya ş�rket� tems�l ve �lzama yetk�l� kılınan k�ş�lerce toplantının yer, gün ve saat�
b�ld�r�lmek suret�yle toplantı tar�h�nden en az on gün önceden Ek-1’dek� örneğe uygun olarak b�r d�lekçe �le (Ek �bare:RG-9/10/2020-
31269) f�z�k� ortamda veya MERSİS üzer�nden elektron�k ortamda müracaat ed�lmel�d�r. Genel kurulun, yönet�m kurulu dışında çağrıya
yetk�l� olanlar tarafından çağrılması hal�nde, d�lekçe bunlar tarafından �mzalanır. (Ek cümle:RG-9/10/2020-31269) Yönet�m kurulunun
mevcut olmaması veya yönet�m kurulu toplantı n�sabı oluşmasına �mkan bulunmaması ve 12 nc� madde uyarınca münhasıran yönet�m
kurulu üyeler�n�n seç�lmes� amacıyla çağrısız toplantı yapılmak �stenmes� hal�nde, pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n tamamının
�mzaları noterce onaylanmış d�lekçes�yle de Bakanlık tems�lc�s� görevlend�r�lmes� �steneb�l�r.

(2) Müracaatın on günden daha kısa b�r sürede yapılab�lmes� müracaat merc��n�n uygun görüşüne bağlıdır. Genel kurul
toplantılarının yoğun olduğu dönemlerde Bakanlık tems�lc�s� görevlend�r�lmes�nde b�r aksaklığa yol açılmaması �ç�n toplantıya çağrı
�şlemler�ne başlanmadan önce gün alınması hususunda Genel Müdürlük/�l müdürlükler� düzenleme yapmaya yetk�l�d�r.

(3) Yurt dışında yapılacak toplantılar �ç�n bu süre otuz gündür.
Bakanlık tems�lc�s� �stenmes�ne �l�şk�n başvuruya eklenecek belgeler
MADDE 36 – (1) Başvuru d�lekçes�ne aşağıdak� belgeler eklen�r:
a) Yönet�m kurulu kararının noter onaylı b�r örneğ� veya karar defter�n�n �lg�l� sayfasının ş�rket yetk�l�ler�nce aslına uygunluğunun

tasd�k ed�lm�ş fotokop�s� (Mülga �bare:RG-9/10/2020-31269) (…).
b) (Mülga:RG-9/10/2020-31269)  
c) Genel Kurulun mahkemece �z�n ver�lm�ş pay sah�pler� tarafından toplantıya çağrılması hal�nde buna �l�şk�n mahkeme kararının b�r

örneğ�.
ç) Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması hal�nde buna �l�şk�n mahkeme kararının b�r örneğ�.
d) İmt�yazlı pay sah�pler� özel kurulunun toplantıya çağrılması mahkeme kararına dayanıyor �se buna �l�şk�n mahkeme kararının b�r

örneğ�.
e) Gündem.
f) Bakanlık Tems�lc�s� ücret�n�n (Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-31269) yatırıldığını göster�r belge.
Bakanlık tems�lc� görevlend�r�lmes�
MADDE 37 – (1) Toplantı yer� yurt �ç�nde olan genel kurul toplantılarında Bakanlık tems�lc�s� görevlend�rme yetk�s� Val�l�klere

a�tt�r.
(2) Toplantı yer� yurt dışında �se müracaat Genel Müdürlüğe yapılır ve Bakanlık tems�lc�s� görevlend�rme yetk�s� Genel Müdürlüğe

a�tt�r.
(3) Toplantının 17/3/1981 tar�hl� ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tat�ller Hakkında Kanunda bel�rlenen ulusal bayram ve

genel tat�l günler�ne rastlaması hal�nde görevlend�rme yapılmaz.
(4) Tems�lc�l�k görev�n� yürütenlerden kınama veya daha ağır d�s�pl�n cezası alanlara b�r yıl süre �le görev ver�lmez.
(5) İl Müdürler�, gerekçeler� �le beraber önceden Bakanlığın uygun görüşü alınması kaydıyla veya Bakanlık tal�matı gereğ� Bakanlık

tems�lc�s� olarak görevlend�r�leb�l�r.
Bakanlık tems�lc�s�n�n ücretler� ve g�derler�
MADDE 38 – (1) Ş�rketler�n yurt �ç�nde yapılacak genel kurul toplantılarında görevlend�r�len Bakanlık tems�lc�ler�n�n ücretler�, her

yıl Bütçe Kanununun (H) cetvel�n�n (I-B) bend� �le tesp�t ed�len Devlet memurlarına ödenen en yüksek yurt�ç� gündel�k tutarının üç katı;
hafta tat�l� günler� �ç�n dört katı net olarak öden�r.

(2) Yurt dışında yapılacak genel kurul toplantılarında görevlend�r�lecek Bakanlık tems�lc�ler�n�n, kend� aylık/kadro dereceler� �ç�n
10/2/1954 tar�hl� ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddes� uyarınca (Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-31269)(2)
 Cumhurbaşkanınca tesp�t ed�len gündel�kler� �lg�l� ş�rket tarafından karşılanır. Bu amaçla yapılacak görevlend�rmeler beş günü aşamaz.

(3) (Mülga:RG-9/10/2020-31269)(2)  
(4) Bakanlık tems�lc�s� ücretler�, (Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-31269)(2)  ücret �le �lg�l� tahakkuk edecek verg�lerle b�rl�kte �lg�l�

muhasebe b�r�m� hesabına yatırılır.
(5) Yurt dışında yapılacak genel kurul toplantılarına görevlend�r�len Bakanlık tems�lc�s�n�n yol g�derler� �lg�l� ş�rket tarafından

karşılanır. Yurt �ç�nde yapılan toplantılarda �se toplantı mahall�ne g�d�ş ve dönüş ş�rket tarafından tem�n ed�lecek araçla sağlanır. Bunun
mümkün olamaması hal�nde yol g�derler� belgelend�r�lmek kaydıyla ş�rket tarafından karşılanır. Kend� aracıyla g�d�lmes� veya g�der
belges�n�n �braz ed�lmemes� hal�nde ş�rketçe h�çb�r ödeme yapılmaz. Ş�rketler tarafından yatırılan paraların Bakanlık tems�lc�ler�ne
ödenmes�ne �l�şk�n esaslar Genel Müdürlükçe bel�rlenerek �l müdürlükler�ne yazılı olarak duyurulur.

Bakanlık tems�lc�s�n�n ve toplantı başkanının sorumluluğu
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MADDE 39 – (1) Bakanlık tems�lc�s� ve toplantı başkanı, görev�n� Kanuna, bu Yönetmel�ğe ve �lg�l� mevzuata uygun olarak
tarafsız, dürüst ve özenl� şek�lde yapmakla yükümlüdür.

(2) Bakanlık tems�lc�s�n�n b�r�nc� fıkraya aykırı davranışlarından dolayı; hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun d�s�pl�n
hükümler� uygulanacağı g�b�, ayrıca kend�s�ne bell� b�r süre tems�lc�l�k görev� ver�lmez.

(3) Toplantı başkanı, b�r�nc� fıkraya aykırı davranışlarından ötürü ş�rkete ve pay sah�pler�ne karşı sorumludur.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İç Yönerge
İç yönergeye �l�şk�n esaslar
MADDE 40 – (1) İç yönerge, Kanunun �z�n verd�ğ� durumlar dışında, ortakların genel kurula katılma, oy kullanma, dava açma, b�lg�

alma, �nceleme ve denetleme g�b� vazgeç�lemez n�tel�ktek� haklarını, toplantı başkanlığının Kanundan kaynaklanan görev ve yetk�ler�n�
sınırlandıran veya ortadan kaldıran hükümler �çeremez.

(2) Özel kanunlara tab� ş�rketler, �ç yönergen�n hazırlanmasında, bu Yönetmel�kte bel�rt�len hususların yanında, tab� oldukları özel
mevzuat hükümler�n� de d�kkate almak zorundadırlar.

(3) Yönet�m kurulu, �ç yönergey� Kanun ve bu Yönetmel�k hükümler� �le Ek-5’tek� örneğe uygun olarak hazırlar ve genel kurulun
onayından sonra yürürlüğe koyar.

(4) İç yönerge, genel kurulun onay tar�h�nden �t�baren onbeş gün �ç�nde t�caret s�c�l�ne tesc�l ve �lan ett�r�l�r. Ayrıca; �nternet s�tes�
açmakla yükümlü olan ş�rketlerce, �lan tar�h�n� �zleyen beş gün �çer�s�nde �nternet s�tes�nde de yayımlanır.

(5) İç yönergede yapılacak değ�ş�kl�klerde de aynı usul �zlen�r.
İç yönergede yer alacak asgar� hususlar
MADDE 41 – (1) Yönet�m kurulu tarafından hazırlanacak �ç yönergede asgar� olarak aşağıda sayılan hususlara yer ver�lmes�

zorunludur:
a) Toplantı yer�ne g�r�ş ve toplantının açılması.
b) Toplantı başkanlığının oluşturulması.
c) Toplantı başkanlığının görev ve yetk�ler�.
ç) Gündem�n görüşülmes�ne geç�lmeden önce yapılacak �şlemler ve gündem.
d) Toplantıda söz alma ve oy kullanma usulü.
e) Toplantı tutanağının düzenlenmes�.
f) Toplantı sonunda yapılacak �şlemler.
(2) Yönet�m kurullarınca hazırlanacak �ç yönergeler�n, Ek-5’tek� �ç yönerge örneğ�ne uygun �çer�kte olması zorunludur. Bunlar

dışında genel kurul çalışmalarına �l�şk�n esas ve usuller�n bel�rlenmes�ne yönel�k �lave kurallara da yer ver�leb�l�r.
İç yönerge hükümler�n�n uygulanması
MADDE 42 – (1) Genel kurulun çalışma esas ve usuller�ne �l�şk�n �ç yönerge hükümler�, toplantı başkanlığı oluşturuluncaya kadar

yönet�m kurulu adına, yönet�m kurulunun başkanı veya başkan vek�l� ya da başkanın görevlend�receğ� yönet�m kurulunun b�r üyes�
tarafından; toplantı başkanlığının oluşturulması sonrasında �se toplantı başkanı tarafından uygulanır.

Tek pay sah�pl� anon�m ş�rketler
MADDE 43 – (1) Tek pay sah�pl� anon�m ş�rketler�n yönet�m organlarınca da bu bölümde bel�rt�len asgar� unsurları �çerecek şek�lde

b�r �ç yönerge hazırlanması ve bu �ç yönergen�n ş�rket genel kurulunca onaylanması şarttır. Tek pay sah�b�, toplantı başkanlığı �ç�n
öngörülen tüm görevler� tek başına yer�ne get�reb�l�r.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Anon�m Ş�rketlerde Tevd� Eden Tems�lc�l�ğ�ne İl�şk�n Usul ve Esaslar

Tevd� ed�len k�ş� veya kuruluşlar
MADDE 44 – (1) Pay sah�pler�, ş�rket genel kurul toplantılarında, pay ve pay senetler�n�n kend�ler�ne tevd� ed�lm�ş olması

koşuluyla;
a) Sermaye P�yasası Kanununun (Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-31269) 13 üncü maddes� uyarınca kayden �zlenen paylar �ç�n aracı

(Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-31269) kurumları,
b) D�ğer pay senetler� �ç�n aracı (Değ�ş�k �bare:RG-9/10/2020-31269) kurumların yanı sıra portföy yönet�m ş�rketler�n�, �lg�l�

mevzuatlarında pay sened� saklama yetk�s� olan k�ş� veya kuruluşları ve reh�n alacaklısını,
tevd� eden tems�lc�s� olarak yetk�lend�reb�l�r.
Tevd� eden tems�lc�l�ğ�ne �l�şk�n yetk�lend�rme ve tems�l belges�
MADDE 45 – (1) Kend�s�ne tevd� ed�lm�ş olan pay ve pay senetler�nden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının,

tevd� ed�len tarafından kullanılab�lmes� �ç�n, tevd� eden �le tevd� ed�len arasında bu paylardan kaynaklanan oy hakkının tevd� ed�len
tarafından kullanılacağına �l�şk�n taraflar arasındak� sözleşmede açık b�r hükme yer ver�lmes� veya Ek-6’da yer alan örnektek� �çer�ğe
uygun şek�lde düzenlenecek tems�l belges�n�n ver�lmes� zorunludur. Ancak elektron�k genel kurul s�stem�n� uygulayan ş�rketlerde bu
yetk�lend�rme anılan s�stem üzer�nden de yapılab�l�r.

(2) Genel kurula katılma ve oy hakkının kullanılmasına �l�şk�n yetk� sürel� veya süres�z olarak tanınab�l�r. Bu yetk�n�n ver�lm�ş
olması, tevd� ed�len�n her genel kurul toplantısından önce tevd� edenden katılma ve oy haklarının nasıl kullanılacağına �l�şk�n tal�mat alma
zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.

(3) Tevd� eden, tems�lc�s�n� genel kurul gününden b�r gün önces�ne kadar değ�şt�reb�l�r.
Tal�mat �stenmes�
MADDE 46 – (1) Tevd� ed�len, her genel kurul önces�nde Kanunun 429 uncu maddes� uyarınca tevd� edene başvurarak genel kurul

gündem�nde yer alan konularla �lg�l� hang� yönde oy kullanılacağına �l�şk�n tal�matını talep etmekle yükümlüdür. Bu yükümlülük yer�ne
get�r�lmeden genel kurula katılınmış olması, Kanunun 433 üncü maddes�n�n �k�nc� fıkrasına göre yetk�s�z katılma anlamına gelmez.

(2) Zamanında b�ld�r�m yapılmakla b�rl�kte tevd� edenden tal�mat alınamamışsa tevd� ed�len oyunu genel tal�mata uygun olarak
kullanır. Böyle b�r tal�mat yoksa tevd� ed�len oyunu yönet�m kurulunun öner�ler� yönünde ver�r.

Tal�matların �let�lmes�
MADDE 47 – (1) Tevd� eden, katılma ve oy hakkının nasıl kullanılacağına �l�şk�n tal�matlarını, her b�r gündem maddes� �ç�n ayrı

ayrı olmak kaydıyla kabul veya red şekl�nde bel�rtmek suret�yle tevd� ed�lene b�ld�r�r. Bu b�ld�r�m, asgar� olarak Ek-7’de yer ver�len
örnektek� b�lg�ler� �ht�va etmek kaydıyla, taraflar arasında mutabık kalınan �let�ş�m araçlarıyla yapılab�l�r.

(2) Kanunun 1527 nc� maddes� uyarınca genel kurul toplantısına elektron�k ortamda katılma ve oy kullanma s�stem�n� uygulayan
ş�rketler�n yapacakları genel kurul toplantılarına �l�şk�n tal�matlar tevd� ed�lene, g�zl�l�ğ�n� sağlayacak tekn�k yeterl�l�ğe ha�z olması
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durumunda, Elektron�k Genel Kurul S�stem�nden de �let�leb�l�r.
(3) Genel kurul toplantısının ertelenmes� hal�nde, b�r�nc� ve �k�nc� fıkra uyarınca ver�len tal�matlar, tevd� eden tarafından

değ�şt�r�lmed�ğ� sürece, hukuken bunun devamı sayılan genel kurul toplantısı �ç�n de geçerl�d�r.
(4) Tevd� eden daha önce verm�ş olduğu tal�matları en geç genel kurul toplantı tar�h�nden b�r gün önces�ne kadar b�r�nc� ve �k�nc�

fıkrada bel�rt�len şek�lde değ�şt�reb�l�r.
ALTINCI BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler
Yürürlükten kaldırılan Yönetmel�k
MADDE 48 – (1) 7/8/1996 tar�hl� ve 22720 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sermaye Ş�rketler�n�n Genel Kurul Toplantıları ve

Bu Toplantılarda Bulunacak Sanay� ve T�caret Bakanlığı Kom�serler� Hakkında Yönetmel�k yürürlükten kaldırılmıştır.
Mevcut Bakanlık kom�serler�
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Daha önce ş�rket genel kurul toplantılarına Bakanlık kom�ser� olarak görevlend�r�lenler, bu Yönetmel�ğ�n

33 üncü maddes� gereğ�nce Bakanlık tems�lc�s� olab�lecekler bel�rlen�nceye kadar, ş�rket genel kurul toplantılarına Bakanlık tems�lc�s�
olarak görevlend�r�l�r.

İç yönergen�n hazırlanması
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yönet�m organınca hazırlanacak �ç yönergen�n en geç 2013

yılında yapılacak olağan genel kurul toplantısında onaya sunulması zorunludur.
Yürürlük
MADDE 49 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) 19 uncu maddes�n�n �k�nc� fıkrasının (b) bend� 1/7/2013 tar�h�nde,
b) İnternet s�tes�nde �lan yükümlülüğünü düzenleyen hükümler� 1/10/2013 tar�h�nde,
c) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 50 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� (Mülga �bare:RG-9/10/2020-31269) (…) T�caret Bakanı yürütür.
___________________
(1)    9/10/2020 tar�hl� ve 31269 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değ�ş�kl�kle Yönetmel�ğ�n adı “Anon�m Ş�rketler�n Genel Kurul

Toplantılarının Usul Ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük Ve T�caret Bakanlığı Tems�lc�ler� Hakkında
Yönetmel�k” �ken metne �şlend�ğ� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

(2)    Bu değ�ş�kl�k yayımı tar�h�nden b�r ay sonra yürürlüğe g�rer.
 

 
 Yönetmel�ğ�n Yayımlandığı Resmî Gazete’n�n

Tar�h� Sayısı
28/11/2012 28481

Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapan Yönetmel�kler�n Yayımlandığı Resmî Gazeteler�n
Tar�h� Sayısı

1.       27/10/2015 29515
2.       9/10/2020 31269

 
 
 

 
EK-1

(Değ�ş�k:RG-9/10/2020-31269)
 

DİLEKÇE ÖRNEĞİ
 

TİCARET BAKANLIĞINA
(İç T�caret Genel Müdürlüğü)

ANKARA
 

VEYA
 

............. VALİLİĞİNE
(T�caret İl Müdürlüğü)

 
Ş�rket�m�z�n ........... yılına a�t olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı ............. tar�h�nde saat .........'da “.................” adres�nde

yapılacaktır. Söz konusu toplantıda Bakanlık tems�lc�s� görevlend�r�lmes�n� arz eder�z.
 
 

Toplantının Yapılacağı İl :
MERSİS Numarası                          :
Ş�rket�n Tesc�ll� Adres�    :
İlet�ş�m Numarası                            :

 
 

Ş�rket�n T�caret Unvanı
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Ş�rket Adına İmza Atmaya Yetk�l� K�ş�n�n/K�ş�ler�n 

Adı ve Soyadı
İmzası

 
 

EKLER :
1) Genel kurulu toplantıya çağıran organın kararı,
2) Gündem,
3) Bakanlık tems�lc�s� ücret�n�n yatırıldığını göster�r belge.

EK-2
(Değ�ş�k:RG-9/10/2020-31269)

 
GENEL KURULDA HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ ÖRNEĞİ

 
………. ŞİRKETİNİN  ………. TARİHİNDE YAPILAN ………. GENEL KURUL TOPLANTISINDA

HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ
 

PAY SAHİBİNİN
ADI/SOYADI/UNVANI

 
KİMLİK/VERGİ

KİMLİK/
MERSİS

NUMARASI

UYRUĞU ADRESİ

PAYLARIN
TOPLAM
İTİBARİ
DEĞERİ

(TL)

PAYLARIN
EDİNİM

ŞEKLİ VE
TARİHİ(*)

KATILIM
ŞEKLİ

(**)

TEMSİLCİ
TÜRÜ
(***)

TE
A

 
 

ŞİRKETİN SERMAYESİ VE PAYLARIN TOPLAM İTİBARİ DEĞERİ:
ASGARİ TOPLANTI NİSABI:
MEVCUT TOPLANTI NİSABI:

 
BAKANLIK TEMSİLCİSİ

İSİM/İMZA
TOPLANTI BAŞKANI

İSİM/İMZA
YÖNETİM KURULU BAŞKANI/ÜYESİ

İSİM/İMZA
   

 
(*) Payların ed�n�m şekl� ve tar�h� olarak; eğer pay menkul kıymet borsası aracılığıyla ed�n�lm�şse “borsa �ç�”, borsa dışından

ed�n�lm�şse “borsa dışı” �bares� �le b�rl�kte payların ed�n�m tar�hler� yazılacaktır.
(**) Katılım şekl� olarak; pay sah�b�n�n b�zzat kend�s� katılması durumunda “asaleten”, pay sah�b�n� tems�len b�r başkasının

katılması durumunda �se “tems�len” �bares� yazılacaktır.
(***) Tems�lc� türü olarak; tems�l şekl�ne göre “tevd� eden tems�lc�s�” veya “vekaleten” �bareler�nden b�r� yazılacaktır.

 
 

EK- 3
(Değ�ş�k:RG-9/10/2020-31269)

 
VEKALETNAME ÖRNEĞİ

 
VEKALETNAME

 
Sah�b� olduğum …………TL toplam �t�bar� değerde paya �l�şk�n olarak .................. .................. Anon�m Ş�rket�n�n ............. tar�h�nde

......................... adres�nde saat .......... de yapılacak ............ yılına a�t olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında ben� tems�l etmeye ve
gündemdek� maddeler�n karara bağlanması �ç�n oy kullanmaya .....................'yı vek�l tay�n ett�m.

 
 
 
 

VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı

Tar�h ve İmza
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EK- 4
(Değ�ş�k:RG-9/10/2020-31269)

 
TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

 
………. Anon�m Ş�rket�n�n ………. Tar�h�nde Yapılan ………. Genel Kurul Toplantı Tutanağı
 
............... Anon�m Ş�rket�n�n ........ yılına a�t genel kurul toplantısı ........ tar�h�nde, saat ....... de, ş�rket merkez adres� olan ...............

................ adres�nde, /............... T�caret İl Müdürlüğü'nün ........ tar�h ve .......... sayılı yazılarıyla görevlend�r�len Bakanlık Tems�lc�s�

.........'ın gözet�m�nde yapılmıştır.
        Toplantıya a�t çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü g�b� ve gündem� de �ht�va edecek şek�lde, Türk�ye T�caret S�c�l�

Gazetes�n�n ....... tar�h ve .......... sayılı nüshasında �lân ed�lmek suret�yle ve ayrıca nama yazılı pay sah�pler� �le önceden pay sened� tevd�
ederek adres�n� b�ld�ren ham�l�ne yazılı pay sah�pler�ne taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündem�n�n b�ld�r�lmes� suret�yle süres� �ç�nde
yapılmıştır. Hazır bulunanlar l�stes�n�n tetk�k�nde, ş�rket paylarının …….toplam �t�bar� değer�n�n; toplam �t�bar� değer� ......... TL olan,
……payın tems�len, toplam �t�bar� değer�......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda tems�l ed�ld�ğ� ve böylece gerek
Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgar� toplantı n�sabının mevcut olduğunun anlaşılması üzer�ne toplantı ........... tarafından
açılarak gündem�n görüşülmes�ne geç�lm�şt�r.

1 – Toplantı başkanlığına ...........’nın seç�lmeler�ne oyb�rl�ğ�yle/........... olumsuz oya karşılık ......... oyla karar ver�ld�.
2 - Yönet�m kurulunun yıllık faal�yet raporu ve varsa denetç� tarafından ver�len rapor okundu ve müzakere ed�ld�.
3 - B�lânço ve kâr/zarar hesapları okundu ve müzakere ed�ld�. Yapılan oylama sonucunda, b�lânço ve kâr/zarar hesapları

oyb�rl�ğ�yle/....olumsuz oya karşılık ...... oyla tasd�k ed�ld�.
Ş�rket kârından Kanun ve esas sözleşme gereğ� yapılması gereken m�ktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın tamamının/b�r

bölümünün dağıtılmasına oyb�rl�ğ�yle/...... olumsuz oya karşılık ....... oyla karar ver�ld�.
B�r�nc� kâr payının ....... tar�h�nde, dağıtımına karar ver�len kârın �se ......... tar�h�nde dağıtılmasına oyb�rl�ğ�yle/....... olumsuz oya

karşılık ....... oyla karar ver�ld�.
4 - Yapılan oylama sonucunda yönet�m kurulu üyeler� oyb�rl�ğ�yle/...... olumsuz oya karşılık ....... oyla �bra ed�ld�ler. Yapılan oylama

sonucunda, varsa denetç� oyb�rl�ğ�yle/...... olumsuz oya karşılık ...... oyla �bra ed�ld�.
5 - Yönet�m kurulu üyeler�ne ........ TL, varsa denetç�ye ........ TL aylık/yıllık ücret ödenmes�ne oyb�rl�ğ�yle/....... olumsuz oya karşılık

..... oyla karar ver�ld�.
6 - Ş�rket�n yönet�m kurulu üyel�kler�ne ...... yıl süreyle görev yapmak üzere .......,..........., .............'nın seç�lmeler�ne

oyb�rl�ğ�yle/.......olumsuz oya karşılık………. oyla karar ver�ld�.
Denetç�l�ğe ..............'nın seç�lmes�ne oyb�rl�ğ�yle/........ olumsuz oya karşılık ……….oyla karar ver�ld�.
7 - (Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sa�r konular yazılır.)
 
 
 

Not: Tutanak Yönetmel�ğ�n 26 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�ld�ğ� şek�lde �mzalanır.
 
 
 
 

 
EK-5

(Değ�ş�k:RG-9/10/2020-31269)
 

İÇ YÖNERGE ÖRNEĞİ
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………… Anon�m Ş�rket� Genel Kurulunun

Çalışma Esas ve Usuller� Hakkında İç Yönerge
 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu İç Yönergen�n amacı; ………… Anon�m Ş�rket� genel kurulunun çalışma esas ve usuller�n�n, Kanun, �lg�l�

mevzuat ve esas sözleşme hükümler� çerçeves�nde bel�rlenmes�d�r. Bu İç Yönerge, ………… Anon�m Ş�rket�n�n tüm olağan ve olağanüstü
genel kurul toplantılarını kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge, Anon�m Ş�rketler�n Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları �le Bu Toplantılarda Bulunacak

T�caret Bakanlığı Tems�lc�ler� Hakkında Yönetmel�k hükümler�ne uygun olarak yönet�m kurulunca hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;
a) B�rleş�m : Genel kurulun b�r günlük toplantısını,
b) Kanun: 13/1/2011 tar�hl� ve 6102 sayılı Türk T�caret Kanununu,
c) Oturum: Her b�rleş�m�n d�nlenme, yemek arası ve benzer� nedenlerle kes�len bölümler�nden her b�r�n�,
ç) Toplantı: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarını,
d) Toplantı başkanlığı: Kanunun 419 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasına uygun olarak genel kurul tarafından toplantıyı yönetmek

üzere seç�len toplantı başkanından, gereğ�nde genel kurulca seç�len toplantı başkan yardımcısından, toplantı başkanınca bel�rlenen tutanak
yazmanından ve toplantı başkanının gerekl� görmes� hal�nde oy toplama memurundan oluşan kurulu,

�fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Çalışma Usul ve Esasları
Uyulacak hükümler
MADDE 4 – (1) Toplantı, Kanunun, �lg�l� mevzuatın ve esas sözleşmen�n genel kurula �l�şk�n hükümler�ne uygun olarak yapılır.
Toplantı yer�ne g�r�ş ve hazırlıklar
MADDE 5 – (1) Toplantı yer�ne, yönet�m kurulu tarafından düzenlenen hazır bulunanlar l�stes�ne kayıtlı pay sah�pler� veya bunların

tems�lc�ler�, yönet�m kurulu üyeler�, var �se denetç�, görevlend�r�lm�ş �se Bakanlık tems�lc�s� ve toplantı başkanlığına seç�lecek veya
görevlend�r�lecek k�ş�ler g�reb�l�r. (Ş�rket�n d�ğer yönet�c�ler�, çalışanları, m�saf�rler, ses ve görüntü alma tekn�syenler�, basın mensupları
g�b� k�ş�ler�n de toplantı yer�ne g�rmes� öngörülüyorsa bu durum ayrıca İç Yönergede bel�rt�lecekt�r.)

(2) Toplantı yer�ne g�r�şte, gerçek k�ş� pay sah�pler� �le Kanunun 1527 nc� maddes� uyarınca kurulan elektron�k genel kurul
s�stem�nden tay�n ed�len tems�lc�ler�n k�ml�k göstermeler�, gerçek k�ş� pay sah�pler�n�n tems�lc�ler�n�n tems�l belgeler� �le b�rl�kte
k�ml�kler�n� göstermeler�, tüzel k�ş� pay sah�pler�n�n tems�lc�ler�n�n de yetk� belgeler�n� �braz etmeler� ve bu suretle hazır bulunanlar
l�stes�nde kend�ler� �ç�n göster�lm�ş yerler� �mzalamaları şarttır. Söz konusu kontrol �şlemler�, yönet�m kurulunca veya yönet�m kurulunca
görevlend�r�len b�r veya b�rden fazla yönet�m kurulu üyes�nce yahut yönet�m kurulunca görevlend�r�len k�ş� veya k�ş�ler tarafından yapılır.

(3) Tüm pay sah�pler�n� alacak şek�lde toplantı yer�n�n hazırlanmasına, toplantı sırasında �ht�yaç duyulacak kırtas�yen�n,
dokümanların, araç ve gereçler�n toplantı yer�nde hazır bulundurulmasına �l�şk�n görevler yönet�m kurulunca yer�ne get�r�l�r. (Toplantı,
sesl� ve görüntülü şek�lde kayda alınacaksa bu husus İç Yönergede bel�rt�lecekt�r)

Toplantının açılması
MADDE 6 – (1) Toplantı ş�rket merkez�n�n bulunduğu yerde (Esas sözleşmede aks�ne b�r hüküm varsa bu durum bel�rt�lecekt�r.),

önceden �lan ed�lm�ş zamanda (Kanunun 416 ncı maddes�nde bel�rt�len çağrısız toplantı hükümler� saklıdır) yönet�m kurulu başkanı ya da
başkan yardımcısı veya yönet�m kurulu üyeler�nden b�r�s� tarafından, Kanunun 418 �nc� ve 421 �nc� maddeler�nde bel�rt�len n�sapların
sağlandığının b�r tutanakla tesp�t� üzer�ne açılır. (Esas sözleşmede aks�ne b�r hüküm varsa bu durum bel�rt�lecekt�r.)

Toplantı başkanlığının oluşturulması
MADDE 7- (1) Bu İç Yönergen�n 6 ncı maddes� hükmü uyarınca toplantıyı açan k�ş�n�n yönet�m�nde öncel�kle öner�len adaylar

arasından genel kurulun yönet�m�nden sorumlu olacak pay sah�b� olma zorunluluğu da bulunmayan b�r başkan ve gerek görülürse başkan
yardımcısı seç�l�r.

(2) Başkan tarafından en az b�r tutanak yazmanı ve gerekl� görülürse yeter� kadar oy toplama memuru görevlend�r�l�r. (Esas
sözleşmede aks�ne b�r hüküm varsa bu hususa ve tek pay sah�pl� anon�m ş�rketlerde bu pay sah�b�n�n toplantı başkanlığı �ç�n öngörülen
tüm görevler� tek başına yer�ne get�reb�leceğ�ne �l�şk�n hususa �ç yönergede yer ver�l�r. Ayrıca elektron�k genel kurul s�stem�n� kullanan
ş�rketler �ç�n bu konudak� tekn�k �şlemler�n toplantı anında yer�ne get�r�lmes� amacıyla toplantı başkanı tarafından uzman k�ş�ler
görevlend�r�leb�leceğ� de İç Yönergede bel�rt�l�r.)

(3) Toplantı başkanlığı, toplantı tutanağını ve bu tutanağa dayanak oluşturan d�ğer evrakı �mzalama hususunda yetk�l�d�r.
(4) Toplantı başkanı genel kurul toplantısını yönet�rken Kanuna, esas sözleşmeye ve bu İç Yönerge hükümler�ne uygun hareket eder.
Toplantı başkanlığının görev ve yetk�ler�
MADDE 8 – (1) Toplantı başkanlığı, başkanın yönet�m�nde aşağıda bel�rt�len görevler� yer�ne get�r�r:
a) Toplantının �landa göster�len adreste yapılıp yapılmadığını ve esas sözleşmede bel�rt�lm�şse toplantı yer�n�n buna uygun olup

olmadığını �ncelemek.
b) Genel kurulun toplantıya, esas sözleşmede göster�len şek�lde, �nternet s�tes� açmakla yükümlü olan ş�rketler�n �nternet s�tes�nde ve

Türk�ye T�caret S�c�l� Gazetes�nde yayımlanan �lanla çağrılıp çağrılmadığını, bu çağrının, �lan ve toplantı günler� har�ç olmak üzere,
toplantı tar�h�nden en az �k� hafta önce yapılıp yapılmadığını, pay defter�nde yazılı pay sah�pler�ne, önceden ş�rkete pay sened� veya pay
sah�pl�ğ�n� �spatlayıcı belge vererek adresler�n� b�ld�ren pay sah�pler�ne, toplantı günü �le gündem ve �lanın çıktığı veya çıkacağı
gazeteler�n �adel� taahhütlü mektupla b�ld�r�l�p b�ld�r�lmed�ğ�n� �ncelemek ve bu durumu toplantı tutanağına geç�rmek.

c) Toplantı yer�ne g�r�ş yetk�s� olmayanların, toplantıya g�r�p g�rmed�kler�n� ve toplantı yer�ne g�r�şle �lg�l� olarak bu İç Yönergen�n 5
�nc� maddes�n�n �k�nc� fıkrasında hüküm altına alınan görevler�n yönet�m kurulunca yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ�n� kontrol etmek.

ç) Genel kurulun, Kanunun 416 ncı maddes� uyarınca çağrısız toplanması hal�nde pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n tümünün
hazır bulunup bulunmadığını, toplantının bu şek�lde yapılmasına �t�raz olup olmadığını ve n�sabın toplantı sonuna kadar korunup
korunmadığını �ncelemek.
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d) Değ�ş�kl�ğe g�d�lm�ş �se değ�ş�kl�kler� de �çeren esas sözleşmen�n, pay defter�n�n, yönet�m kurulu yıllık faal�yet raporunun, denetç�
raporlarının, f�nansal tabloların, gündem�n, gündemde esas sözleşme değ�ş�kl�ğ� varsa yönet�m kurulunca hazırlanmış değ�ş�kl�k
tasarısının, esas sözleşme değ�ş�kl�ğ� T�caret Bakanlığının �zn�ne tab� olması durumunda �se Bakanlıktan alınan �z�n yazısı ve ek� değ�ş�kl�k
tasarısının, yönet�m kurulu tarafından düzenlenm�ş hazır bulunanlar l�stes�n�n, genel kurul erteleme üzer�ne toplantıya çağrılmışsa b�r
öncek� toplantıya �l�şk�n erteleme tutanağının ve toplantıya �l�şk�n d�ğer gerekl� belgeler�n eks�ks�z b�r b�ç�mde toplantı yer�nde bulunup
bulunmadığını tesp�t etmek ve bu durumu toplantı tutanağında bel�rtmek.

e) Hazır bulunanlar l�stes�n� �mzalamak suret�yle asaleten veya tems�len genel kurula katılanların k�ml�k kontrolünü �t�raz veya
lüzum üzer�ne yapmak ve tems�l belgeler�n�n doğruluğunu kontrol etmek.

f) Murahhas üyeler �le en az b�r yönet�m kurulu üyes�n�n ve denet�me tab� ş�rketlerde denetç�n�n toplantıda hazır olup olmadığını
tesp�t etmek ve bu durumu toplantı tutanağında bel�rtmek.

g) Gündem çerçeves�nde genel kurul çalışmalarını yönetmek, Kanunda bel�rt�len �st�snalar har�c�nde gündem dışına çıkılmasını
önlemek, toplantı düzen�n� sağlamak, bunun �ç�n gerekl� tedb�rler� almak.

ğ) B�rleş�mler� ve oturumları açmak, kapatmak ve toplantıyı kapatmak.
h) Müzakere ed�len hususlara �l�şk�n karar, tasarı, tutanak, rapor, öner� ve benzer� belgeler� genel kurula okumak ya da okutmak ve

bunlarla �lg�l� konuşmak �steyenlere söz vermek.
ı) Genel kurulca ver�lecek kararlara �l�şk�n oylama yaptırmak ve sonuçlarını b�ld�rmek.
�) Toplantı �ç�n asgar� n�sabın toplantının başında, devamında ve sonunda muhafaza ed�l�p ed�lmed�ğ�n�, kararların Kanun ve esas

sözleşmede öngörülen n�saplara uygun olarak alınıp alınmadığını gözetmek.
j) Kanunun 436 ncı maddes� uyarınca, oy hakkından yoksun olanların anılan maddede bel�rt�len kararlarda oy kullanmalarını

önlemek, oy hakkına ve �mt�yazlı oy kullanımına Kanun ve esas sözleşme uyarınca get�r�len her türlü sınırlamayı gözetmek.
k) Sermayen�n onda b�r�ne (halka açık ş�rketlerde y�rm�de b�r�ne) sah�p pay sah�pler�n�n �stem� üzer�ne f�nansal tabloların

müzakeres� ve buna bağlı konuların görüşülmes�n�, genel kurulun bu konuda karar almasına gerek olmaksızın b�r ay sonra yapılacak
toplantıda görüşülmek üzere ertelemek.

l) Genel kurul çalışmalarına a�t tutanakların düzenlenmes�n� sağlamak, �t�razları tutanağa geç�rmek, karar ve tutanakları �mzalamak,
toplantıda alınan kararlara �l�şk�n lehte ve aleyhte kullanılan oyları h�çb�r tereddüde yer vermeyecek şek�lde toplantı tutanağında bel�rtmek.

m) Toplantı tutanağını, yönet�m kurulu yıllık faal�yet raporunu, denet�me tab� ş�rketlerde denetç� raporlarını, f�nansal tabloları, hazır
bulunanlar l�stes�n�, gündem�, önergeler�, varsa seç�mler�n oy kâğıtlarını ve tutanaklarını ve toplantıyla �lg�l� tüm belgeler� toplantı
b�t�m�nde b�r tutanakla hazır bulunan yönet�m kurulu üyeler�nden b�r�ne tesl�m etmek.

Gündem�n görüşülmes�ne geç�lmeden önce yapılacak �şlemler
MADDE 9 – (1) Toplantı başkanı, genel kurula toplantı gündem�n� okur veya okutur. Başkan tarafından gündem maddeler�n�n

görüşülme sırasına �l�şk�n b�r değ�ş�kl�k öner�s� olup olmadığı sorulur, eğer b�r öner� varsa bu durum genel kurulun onayına sunulur.
Toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğunun kararıyla gündem maddeler�n�n görüşülme sırası değ�şt�r�leb�l�r.

Gündem ve gündem maddeler�n�n görüşülmes�
MADDE 10 – (1) Olağan genel kurul gündem�nde aşağıdak� hususların yer alması zorunludur:
a) Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
b) Yönet�m kurulu yıllık faal�yet raporunun, denet�me tab� ş�rketlerde denetç� raporlarının ve f�nansal tabloların görüşülmes�.
c) Yönet�m kurulu üyeler� �le varsa denetç�ler�n �braları.
ç) Süres� dolan yönet�m kurulu üyeler� �le denet�me tab� ş�rketlerde denetç�n�n seç�m�.
d) Yönet�m kurulu üyeler�n�n ücretler� �le huzur hakkı, �kram�ye ve pr�m g�b� haklarının bel�rlenmes�.
e) Kârın kullanım şekl�n�n, dağıtımının ve kazanç payları oranlarının bel�rlenmes�.
f) Varsa esas sözleşme değ�ş�kl�kler�n�n görüşülmes�.
g) Gerekl� görülen d�ğer konular.
(2) Olağanüstü genel kurul toplantısının gündem�n�, toplantı yapılmasını gerekt�ren sebepler oluşturur.
(3) Aşağıda bel�rt�len �st�snalar dışında, toplantı gündem�nde yer almayan konular görüşülemez ve karara bağlanamaz:
a) Ortakların tamamının hazır bulunması hal�nde, gündeme oyb�rl�ğ� �le konu �lave ed�leb�l�r.
b) Kanunun 438 �nc� maddes� uyarınca, herhang� b�r pay sah�b�n�n özel denet�m taleb�, gündemde yer alıp almadığına bakılmaksızın

genel kurulca karara bağlanır.
c) Yönet�m kurulu üyeler�n�n görevden alınmaları ve yen�ler�n�n seç�m� hususları, yıl sonu f�nansal tabloların müzakeres� maddes�yle

�lg�l� sayılır ve gündemde konuya �l�şk�n madde bulunup bulunmadığına bakılmaksızın �stem hal�nde doğrudan görüşülerek karar ver�l�r.
ç) Gündemde madde bulunmasa b�le yolsuzluk, yeters�zl�k, bağlılık yükümünün �hlal�, b�rçok ş�rkette üyel�k sebeb�yle görev�n

�fasında güçlük, geç�ms�zl�k, nüfuzun kötüye kullanılması g�b� haklı sebepler�n varlığı hal�nde, yönet�m kurulu üyeler�n�n görevden
alınması ve yer�ne yen�ler�n�n seç�lmes� hususları genel kurulda hazır bulunanların oy çokluğuyla gündeme alınır.

(4) Genel kurulda müzakere ed�lerek karara bağlanmış gündem maddes�, hazır bulunanların oy b�rl�ğ� �le karar ver�lmed�kçe yen�den
görüşülüp karara bağlanamaz.

(5) Yapılan denet�m sonucunda veya herhang� b�r sebeple Bakanlıkça, ş�rket genel kurulunda görüşülmes� �stenen konular gündeme
konulur.

(6) Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından bel�rlen�r.
Toplantıda söz alma
MADDE 11 – (1) Görüşülmekte olan gündem maddes� üzer�nde söz almak �steyen pay sah�pler� veya d�ğer �lg�l�ler durumu toplantı

başkanlığına b�ld�r�rler. Başkanlık söz alacak k�ş�ler� genel kurula açıklar ve başvuru sırasına göre bu k�ş�lere söz hakkı ver�r. Kend�s�ne
söz sırası gelen k�ş�, toplantı yer�nde bulunmuyor �se söz hakkını kaybeder. Konuşmalar, bunun �ç�n ayrılan yerden, genel kurula h�taben
yapılır. K�ş�ler kend� aralarında konuşma sıralarını değ�şt�reb�l�rler. Konuşma süres�n�n sınırlandırılması hal�nde, sırası gel�p konuşmasını
yapan b�r k�ş�, konuşma süres� dolduğu zaman, ancak kend�nden sonra konuşacak �lk k�ş� konuşma hakkını verd�ğ� takd�rde konuşmasını, o
k�ş�n�n konuşma süres� �ç�nde tamamlamak koşuluyla sürdüreb�l�r. D�ğer b�r b�ç�mde konuşma süres� uzatılamaz.

(2) Toplantı başkanınca, görüşülen konular hakkında açıklamada bulunmak �steyen yönet�m kurulu üyeler� �le denetç�ye sıraya
bakılmaksızın söz ver�leb�l�r.

(3) Konuşmaların süres�, başkanın veya pay sah�pler�n�n öner�s� üzer�ne, gündem�n yoğunluğu, görüşülmes� gerekl� konuların
çokluğu, önem� ve söz almak �steyenler�n sayısına göre genel kurulca kararlaştırılır. Bu g�b� durumlarda, genel kurul, önce konuşma
süres�n�n sınırlanmasının gerek�p gerekmeyeceğ�n� ve sonra da süren�n ne olacağı konularında, ayrı ayrı oylamayla karar ver�r.
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(4) Kanunun 1527 nc� maddes� uyarınca genel kurula elektron�k ortamda katılan pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n görüş ve
öner�ler�n� �letmeler�ne �l�şk�n olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde bel�rlenm�ş usul ve esaslar uygulanır.

Oylama ve oy kullanma usulü
MADDE 12 – (1) Oylamaya başlamadan önce, toplantı başkanı, oylanacak konuyu genel kurula açıklar. B�r karar taslağının

oylaması yapılacak �se, bu yazılı olarak saptanıp okunduktan sonra, oylamaya geç�l�r. Oylamaya geç�leceğ� açıklandıktan sonra, ancak usul
hakkında söz �steneb�l�r. Bu sırada, talep etmes�ne rağmen kend�s�ne söz ver�lmem�ş pay sah�b� varsa, hatırlatması ve Başkanca
doğrulanması koşuluyla konuşma hakkını kullanır. Oylamaya geç�ld�kten sonra söz ver�lmez.

(2) Toplantıda görüşülen konulara �l�şk�n oylar, el kaldırmak veya ayağa kalkmak ya da ayrı ayrı kabul veya ret den�lmek suret�yle
kullanılır. Bu oylar toplantı başkanlığınca sayılır. Gerekt�ğ�nde, başkanlık, oy sayımında yardımcı olmak üzere yeter sayıda k�ş�y�
görevlend�reb�l�r. El kaldırmayanlar, ayağa kalkmayanlar veya herhang� b�r şek�lde beyanda bulunmayanlar “ret” oyu verm�ş sayılır ve bu
oylar değerlend�rmede �lg�l� kararın aleyh�nde ver�lm�ş kabul ed�l�r. (Bu maddede bel�rt�lenler dışında oy kullanma yöntemler�
öngörülüyorsa İç Yönergede bel�rt�lecekt�r.)

(3) Kanunun 1527 nc� maddes� uyarınca genel kurula elektron�k ortamda katılan pay sah�pler�n�n veya tems�lc�ler�n�n oy
kullanmalarına �l�şk�n olarak anılan madde ve alt düzenlemelerde bel�rlenm�ş usul ve esaslar uygulanır.

Toplantı tutanağının düzenlenmes�
MADDE 13 – (1) Toplantı başkanınca, pay sah�pler�n� veya tems�lc�ler�n�, bunların sah�p oldukları payları, grupları, sayıları ve

�t�bar� değerler�n� gösteren hazır bulunanlar l�stes� �mzalanır, genel kurulda sorulan soruların ve ver�len cevapların özet olarak, alınan
kararların ve her b�r karar �ç�n kullanılan olumlu ve olumsuz oyların sayılarının tutanakta açık b�r şek�lde göster�lmes� �le tutanağın Kanun
ve �lg�l� mevzuatta bel�rt�len esaslara uygun olarak düzenlenmes� sağlanır.

(2) Genel kurul tutanağı toplantı yer�nde ve toplantı sırasında dakt�loyla, b�lg�sayarla veya okunaklı şek�lde mürekkepl� kalem
kullanılmak suret�yle el yazısıyla düzenlen�r. Tutanağın b�lg�sayarda yazılab�lmes� �ç�n toplantı yer�nde çıktıların alınmasına �mkân
sağlayacak b�r yazıcının olması şarttır.

(3) Tutanak en az �k� nüsha hal�nde düzenlen�r ve tutanağın her sayfası, toplantı başkanlığı �le katılmış olması hal�nde Bakanlık
tems�lc�s� tarafından �mzalanır.

(4) Tutanakta; ş�rket�n t�caret unvanı, toplantı tar�h� ve yer�, ş�rket�n paylarının toplam �t�bar� değer� ve pay aded�, toplantıda asaleten
ve tems�len olmak üzere tems�l ed�len toplam pay aded�, katılmışsa Bakanlık tems�lc�s�n�n adı ve soyadı �le görevlend�rme yazısının tar�h
ve sayısı, toplantı �lanlı yapılıyorsa davet�n ne surette yapıldığı, �lansız yapılıyorsa bunun bel�rt�lmes� zorunludur.

(5) Toplantıda alınan kararlara �l�şk�n oy m�ktarları, h�çb�r tereddütte yer vermeyecek şek�lde rakamla ve yazıyla tutanakta bel�rt�l�r.
(6) Toplantıda alınan kararlara olumsuz oy veren ve bu muhalefet�n� tutanağa geç�rtmek �steyenler�n adı, soyadı ve muhalefet

gerekçeler� tutanağa yazılır.
(7) Muhalefet gerekçes�n�n yazılı olarak ver�lmes� hal�nde, bu yazı tutanağa eklen�r. Tutanakta, muhalefet�n� bel�rten ortağın veya

tems�lc�s�n�n adı, soyadı yazılır ve muhalefet yazısının ekte olduğu bel�rt�l�r. Tutanağa eklenen muhalefet yazısı toplantı başkanlığı ve
katılmışsa Bakanlık tems�lc�s� tarafından �mzalanır.

Toplantı sonunda yapılacak �şlemler
MADDE 14- (1) Toplantı başkanı, toplantı sonunda tutanağının b�r nüshasını ve genel kurulla �lg�l� d�ğer tüm evrakı toplantıda hazır

bulunan yönet�m kurulu üyeler�nden b�r�ne tesl�m eder. Taraflar arasında düzenlenecek ayrı b�r tutanakla bu durum tesp�t ed�l�r.
(2) Yönet�m Kurulu, toplantı tar�h�nden �t�baren en geç on beş gün �çer�s�nde, tutanağın noterce onaylanmış b�r suret�n� t�caret s�c�l�

müdürlüğüne vermek ve bu tutanakta yer alan tesc�l ve �lana tab� hususları tesc�l ve �lan ett�rmekle yükümlüdür.
(3) Tutanak, �nternet s�tes� açmakla yükümlü olan ş�rketlerce genel kurul tar�h�nden �t�baren en geç beş gün �çer�s�nde �nternet

s�tes�ne de konulur.
(4) Toplantı başkanı ayrıca, hazır bulunanlar l�stes�n�n, gündem�n ve genel kurul toplantı tutanağının b�r nüshasını katılmış olması

hal�nde Bakanlık tems�lc�s�ne tesl�m eder.
Toplantıya elektron�k ortamda katılma
MADDE 15- (1) Genel kurul toplantısına Kanunun 1527 nc� maddes� uyarınca elektron�k ortamda katılma �mkânı tanındığı durumda

yönet�m kurulunca ve toplantı başkanlığınca yer�ne get�r�lecek �şlemler Kanunun 1527 nc� maddes� ve �lg�l� mevzuat d�kkate alınarak �fa
ed�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

Bakanlık tems�lc�s�n�n katılımı ve genel kurul toplantısına �l�şk�n belgeler
MADDE 16 – (1) Bakanlık tems�lc�s�n�n katılımı zorunlu olan toplantılar �ç�n tems�lc�n�n �stenmes�ne ve bu tems�lc�n�n görev ve

yetk�ler�ne �l�şk�n Anon�m Ş�rketler�n Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları �le Bu Toplantılarda Bulunacak T�caret Bakanlığı
Tems�lc�ler� Hakkında Yönetmel�k hükümler� saklıdır.

(2) Genel kurula katılab�lecekler ve hazır bulunanlar l�stes�n�n hazırlanmasında, genel kurulda kullanılacak tems�l belgeler� �le
toplantı tutanağının düzenlenmes�nde b�r�nc� fıkrada bel�rt�len Yönetmel�k hükümler�ne uyulması zorunludur.

İç Yönergede öngörülmem�ş durumlar
MADDE 17 – (1) Toplantılarda, bu İç Yönergede öngörülmem�ş b�r durumla karşılaşılması hal�nde genel kurulca ver�lecek karar

doğrultusunda hareket ed�l�r.
İç Yönergen�n kabulü ve değ�ş�kl�kler
MADDE 18 – (1) Bu İç Yönerge, ………… Anon�m Ş�rket� genel kurulunun onayı �le yönet�m kurulu tarafından yürürlüğe konulur,

tesc�l ve �lan ed�l�r. İç Yönergede yapılacak değ�ş�kl�kler de aynı usule tab�d�r.
İç Yönergen�n yürürlüğü
MADDE 19 – (1) Bu İç Yönerge, …………Anon�m Ş�rket�n�n ……….. tar�hl� genel kurul toplantısında kabul ed�lm�ş olup, Türk�ye

T�caret S�c�l� Gazetes�nde �lanı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
 
 
AÇIKLAMALAR:
İç Yönerge, sermayes� paylara bölünmüş komand�t ş�rketler tarafından hazırlandığında;
1) Bu �ç yönerge örneğ�nde yer alan; “yönet�m kurulu” �bareler�, “yönet�c�” veya “yönet�c�ler” şekl�nde, “anon�m” �bareler�

“sermayes� paylara bölünmüş komand�t” şekl�nde, “pay sah�b�” �bareler� “ortak” şekl�nde değ�şt�r�lecekt�r.
2) Tek pay sah�pl� anon�m ş�rketler �ç�n öngörülen hükümlere �se hazırlanacak İç Yönergede yer ver�lmeyecekt�r.
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EK-6

 (Değ�ş�k:RG-9/10/2020-31269)
 

TEVDİ OLUNAN PAYLARA İLİŞKİN TEMSİL BELGESİ ÖRNEĞİ
 

A) TEVDİ EDEN
 

(1) Ad Soyad/Unvan:
(2) Vatandaşlık Numarası/Verg� K�ml�k/MERSİS
Numarası:

(3)Adres:
 

B) TEVDİ EDİLEN
 

(4) Ad Soyad/Unvan:
(5) Verg� K�ml�k/MERSİS Numarası:
(6) Adres:
(7) Tevd� Ed�len Payların Sayısı ve Toplam İt�bar� Değer�:

 
 
Tevd� ed�len nezd�nde yukarıda bel�rt�len paydan/pay senetler�nden doğan genel kurul toplantılarına katılma ve tevd� eden tarafından

her genel kurul önces�nde ver�lecek tal�matlar çerçeves�nde genel kurul gündem maddeler�ne �l�şk�n oy kullanma konusunda tevd� ed�len
yetk�lend�r�lm�şt�r. (Tar�h)

 
 
 
Tevd� Eden Tevd� Ed�len
Kaşe/İmza Kaşe/İmza

 
 
 
Açıklamalar:
1) Payın sah�b� yazılacaktır.
2) Pay sah�b� Türk�ye Cumhur�yet� vatandaşı gerçek k�ş� �se T.C. k�ml�k numarası, tüzel k�ş� �se MERSİS/verg� k�ml�k numarası

yazılacaktır. Pay sah�b� yabancı �se yabancı k�ml�k numarası veya verg� k�ml�k numaralarından b�r� yazılacaktır.
3) Adres b�lg�s� yazılacaktır.
4) Payların tevd� ed�ld�ğ� k�ş�n�n ad soyadı veya aracı kurumun unvanı yazılacaktır.
5) Tevd� ed�len�n MERSİS veya verg� k�ml�k numarası yazılacaktır.
6) Tevd� ed�len�n adres� yazılacaktır.
7) Tevd� ed�len pay sayısı ve toplam �t�bar� değer� yazılacaktır. Ancak, Sermaye P�yasası Kanununun 13 üncü maddes� uyarınca

kayden �zlenen payların tevd� ed�ld�ğ� durumda, bu alana payların bulunduğu aracı kurumdak� hesap numarası yazılarak da bel�rleme
yapılab�lecekt�r.

 
 
 

 
 

EK-7
TALİMAT BİLDİRİM FORMU ÖRNEĞİ

 
(I) GENEL KURUL
 

Genel Kurul Toplantısı Yapacak
Ş�rket
Genel Kurul Tar�h�

 
(II) GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN TALİMATLAR
 

Gündem No(*) Kullanılacak Oy Açıklama (**)
1 KABUL □

RED □
2 KABUL □

RED □
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(*) Form gündem sayısını �çerecek şek�lde hazırlanacaktır. Eks�k hazırlanması veya kullanılacak oya �l�şk�n ver�lm�ş tal�matın

yazılmamış olması hal�nde Yönetmel�ğ�n 46 ncı maddes�n�n �k�nc� fıkrasına uygun şek�lde hareket ed�l�r.
(**) Tevd� eden �lg�l� gündeme �l�şk�n varsa açıklamalarını bu bölüme yazab�lecekt�r. Eğer “red” oyu kullanma tal�matı �le b�rl�kte

tutanağa muhalefet şerh� de yazdırılmak �sten�yorsa, bu husus açıklama kısmına yazılacaktır.
 


