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YÖNETMELİK

T�caret Bakanlığından:
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE

ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK
TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 

MADDE 1 – 28/11/2012 tar�hl� ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anon�m Ş�rketler�n Genel Kurul
Toplantılarının Usul ve Esasları �le Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Tems�lc�ler� Hakkında Yönetmel�ğ�n 11 �nc�
maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (ğ) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“ğ) Hazır bulunanlar l�stes� �le varsa ham�l�ne yazılı pay sah�pler�ne �l�şk�n Merkez� Kayıt Kuruluşundan
sağlanan pay sah�pler� ç�zelges�,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmel�ğ�n 16 ncı maddes�n�n b�r�nc� fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.
“(1) Genel kurul toplantısına katılab�lecekler l�stes�; 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddes� uyarınca kayden

�zlenen paylar �le ham�l�ne yazılı paylar bakımından Merkez� Kayıt Kuruluşundan sağlanan 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 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.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmel�ğ�n 18 �nc� maddes�n�n �k�nc� ve sek�z�nc� fıkralarında yer alan “tems�l ve
�lzama” �bareler� “tems�le” olarak, aynı madden�n üçüncü fıkrası aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“(3) Ham�l�ne yazılı pay sened� sah�pler�, Merkez� Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sah�pler� ç�zelges�nde
�s�m veya unvanları bulunmak ve ham�l�ne yazılı pay sened�ne z�lyet olduklarını genel kurul toplantısına
katılab�lecekler l�stes�n� �mzalamadan önce yönet�m kuruluna �spatlamak suret�yle genel kurul toplantısına
katılab�l�rler.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmel�ğ�n 35 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının b�r�nc� cümles�nde yer alan “tems�l ve
�lzama” �bares� “tems�le” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6 – Aynı Yönetmel�ğe aşağıdak� geç�c� madde eklenm�şt�r.
“Ham�l�ne yazılı pay sened� sah�pler� �ç�n geç�ş hükmü
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31/12/2021 tar�h�ne kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, Kanunun geç�c� 14

üncü maddes� uyarınca Merkez� Kayıt Kuruluşuna b�ld�r�lmek üzere ş�rkete başvuruda bulunan ancak henüz Merkez�
Kayıt Kuruluşuna b�ld�r�lmeyen pay sah�pler�n� de genel kurula katılab�lecekler l�stes�ne dâh�l eder. Ham�l�ne yazılı
pay sened� sah�b�; gerçek k�ş� �se k�ml�ğ�n�, tüzel k�ş� �se tüzel k�ş�y� tems�le yetk�l� olduğunu gösteren yetk� belges� ve
k�ml�ğ�n� �braz etmek suret�yle genel kurula katılab�lecekler l�stes�n� �mzalar.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmel�ğ�n EK-5 İç Yönerge Örneğ�n�n 2 nc� ve 16 ncı maddeler�nde yer alan “Anon�m
Ş�rketler�n Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları �le Bu Toplantılarda Bulunacak T�caret Bakanlığı Tems�lc�ler�
Hakkında Yönetmel�k” �bareler� “Anon�m Ş�rketler�n Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları �le Bu
Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Tems�lc�ler� Hakkında Yönetmel�k” olarak değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 8 – Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 9 – Bu Yönetmel�k hükümler�n� T�caret Bakanı yürütür.
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