
 

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 

Yapılan değişiklikleri kısaca özetlemek gerekekirse; 

  

-İlgili yönetmeliğin uygulanmasında Gümrük ve Ticaret bakanlığı iken değişikliğe göre Ticaret 

Bakanlığı tarafından yürütülecektir 

  

-Tek pay sahipli şirketlerde tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilmesi zorunlu değildir 

ibaresi; Tek pay sahipli şirketlerde başkanlık oluşturulması ile genel kurul toplantısına 

katılabilecekler listesinin hazırlanması zorunlu değildir>şeklinde değiştirilmiş. 

  

-Halka açık olmayan şirketlerde gerek nama gerek hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin 

vekilleri vasıtasıyla toplantıda temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin Ek-3’teki örneğe uygun 

olarak noter onaylı şekilde düzenlenmesi gerekir. 

(Önceki 

yönetmelikte noter onaylı olmayan vekaletnamelerde noter huzurunda düzenlenmiş imza bey

anının eklenmesi kabul edilirken bundan sonra sadece noter onaylı vekaletnameyi kabul 

edilecektir.) 

Ek-3 ektedir. 

  

-Elektronik ortamda yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık 

temsilcilerinin ilave olarak, elektronik genel kurul sisteminin işleyişi ve kullanımına ilişkin 

Bakanlıkça yapılacak eğitime katılması gerekir. Bu amaçla düzenlenecek eğitimler hizmet satın 

almak suretiyle de yapılabilir. 

(önceki yönetmelikte Bakanlık tarafından düzenlenen sınavda başarlı olma şartı aranması şartı 

kaldırılmıştır) 

  



-Bakanlık temsilcisi toplantıdan sonra, hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel kurul toplantı 

tutanağının bir nüshasını alarak, bir hafta içinde Bakanlık merkez teşkilâtında Genel Müdürlüğe, 

illerde il müdürlüğüne teslim eder. 

(önceki yönetmelikte süre kısıtlaması yoktu yeni yönetmeliğe göre bir hafta süre kısıtlaması 

getirilmiş.) 

  

-Bakanlık temsilcisi; genel kurul toplantısı sırasında, Kanun, esas sözleşme ve bu Yönetmelik 

hükümlerine aykırılık olmasına rağmen herhangi bir nedenle toplantı tutanağında belirtilemeyen 

hususlar ile herhangi bir sebeple toplantının açılamaması veya açılan toplantının 

tamamlanamaması gibi hususların varlığı hâlinde, rapor 

düzenleyerek diğer belgelerle birlikte Bakanlığa/il müdürlüğüne verir. Bu rapor genel kurul 

belgeleriyle birlikte 

saklanır. Bu fıkrada belirtilen belgeler, Genel Müdürlüğe/il müdürlüğüne teslim edilmeden önc

e Bakanlık temsilcisi tarafından MERSİS’te ilgili alana yüklenir. 

  

Bakanlık temsilcisi istenmesine ilişkin başvuruya eklenecek belgeler; 

Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir: 

-Yönetim kurulu kararının noter onaylı bir örneği veya karar defterinin ilgili sayfasının şirket 

yetkililerince aslına uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi(Önceki yönetmelikte tasdik eden 

yetkilinin imza sirküleri şartı kaldırılmıştır) 

  

-Yurt dışında yapılacak genel kurul toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık temsilcilerinin, 

kendi aylık/kadro dereceleri için 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü 

maddesi uyarınca Cumhurbaşkanınca tespit edilen gündelikleri ilgili şirket tarafından karşılanır. 

Bu amaçla yapılacak görevlendirmeler beş günü aşamaz.(Önceki yönetmelikte bu yetki Bakanlar 

kurulunca tespit ediliyordu) 

Yukarıda yapılan değişiklikleri kısaca özetledik,Ekte karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-5.htm 

 

  

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/10/20201009-5.htm
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09/10/2020 tarihli ve 31269 sayılı Resmî 

Gazete’de yayımlanan değişiklik ile 

Yönetmeliğin adı “Anonim Şirketlerin 

Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 

Bakanlık Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelik” şeklinde değiştirilmiştir. 

Tanımlar Tanımlar 

MADDE 4 MADDE 4 

(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

a) Bakanlık: Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığını, 

a) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını, 

 
Değişik bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.2 

b) Bakanlık Temsilcisi: Şirketlerin genel 

kurul toplantılarına katılmak üzere bu 

Yönetmelik hükümlerine göre 

görevlendirilen memuru, 

b) Bakanlık Temsilcisi: Şirketlerin genel 

kurul toplantılarına katılmak üzere bu 

Yönetmelik hükümlerine göre 

görevlendirilen memuru, 



c) Elektronik Genel Kurul Sistemi 

(EGKS): Genel kurullara elektronik 

ortamda katılmayı teminen 28/7/1981 

tarihli ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununun 10/A maddesi uyarınca payları 

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından kayden 

izlenen borsaya kote şirketler için Merkezi 

Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanacak 

elektronik platformu ve diğer şirketlerin 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1527 

nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca 

kuracakları veya destek hizmeti 

alabilecekleri bilişim sistemini, 

c) Elektronik Genel Kurul Sistemi 

(EGKS): Genel kurullara elektronik 

ortamda katılmayı teminen 6/12/2012 tarihli 

ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca 

payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 

kayden izlenen borsaya kote şirketler için 

Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından 

sağlanacak elektronik platformu ve diğer 

şirketlerin 6102 sayılı Türk Ticaret 

Kanununun 1527 nci maddesinin üçüncü 

fıkrası uyarınca kuracakları veya destek 

hizmeti alabilecekleri bilişim sistemini, 

 
Değişik bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.2 

ç) Elektronik Ortamda Katılma: Anonim 

şirket genel kurul toplantılarına Elektronik 

Genel Kurul Sisteminden katılmayı, görüş 

açıklamayı, öneride bulunmayı ve oy 

kullanmayı, 

ç) Elektronik Ortamda Katılma: Anonim 

şirket genel kurul toplantılarına Elektronik 

Genel Kurul Sisteminden katılmayı, görüş 

açıklamayı, öneride bulunmayı ve oy 

kullanmayı, 

d) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel 

Müdürlüğünü, 

d) Genel Müdürlük: İç Ticaret Genel 

Müdürlüğünü, 

e) İç yönerge: Şirketlerin genel kurul 

çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları 

içeren düzenlemeyi, 

e) İç yönerge: Şirketlerin genel kurul 

çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları 

içeren düzenlemeyi, 

f) İl Müdürlüğü: Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüklerini, 

f) İl Müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı Ticaret 

İl Müdürlüklerini, 

 
Değişik bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.2 

g) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanununu, 

g) Kanun: 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanununu, 



ğ) Mahkeme: Şirketin merkezinin 

bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesini, 

ğ) Mahkeme: Şirketin merkezinin 

bulunduğu Asliye Ticaret Mahkemesini, 

h) Şirket: Anonim şirketi, h) Şirket: Anonim şirketi, 

ı) Tevdi eden: Sermaye Piyasası 

Kanununun 10/A maddesi uyarınca 

kayden izlenen payları veya pay senetlerini 

tevdi eden anonim şirket pay sahibini, 

ı) Tevdi eden: Sermaye Piyasası 

Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca 

kayden izlenen payları veya pay senetlerini 

tevdi eden anonim şirket pay sahibini, 

 
Değişik bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.2 

i) Tevdi edilen: Kayden izlenen payları 

veya pay senetlerini, bunların sahipleri 

adına tevdi alan ve bu Yönetmeliğin 44 

üncü maddesinde belirlenen kişi veya 

kuruluşları, 

i) Tevdi edilen: Kayden izlenen payları 

veya pay senetlerini, bunların sahipleri 

adına tevdi alan ve bu Yönetmeliğin 44 

üncü maddesinde belirlenen kişi veya 

kurumları, 

 
Değişik bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.2 

 
j) Merkezi Sicil Kayıt Sistemi 

(MERSİS): Ticaret sicili işlemlerinin 

elektronik ortamda yürütüldüğü, ticaret 

sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi 

gereken içeriklerin düzenli olarak 

depolandığı ve elektronik ortamda 

sunulduğu, Ticaret Bakanlığı ile Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği nezdinde 

oluşturulan ve işletilen merkezi ortak 

veri tabanını da içeren bilgi sistemini, 

 
Ek bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 



Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.2 

ifade eder. ifade eder. 

Çağrı usulü Çağrı usulü 

MADDE 10 MADDE 10 

(1) Genel kurul toplantıya, esas 

sözleşmede belirtilen şekilde, internet 

sitesi açmakla yükümlü olan şirketler 

internet sitelerinde ve her halde Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan 

ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik 

ortamda katılma sistemini uygulayan 

şirketlerde elektronik genel kurul 

sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay 

defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden 

şirkete pay senedi veya pay sahipliğini 

ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren 

pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem 

ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler 

iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 2499 

sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı 

fıkrası hükmü saklıdır. 

(1) Genel kurul toplantıya, esas 

sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi 

açmakla yükümlü olan şirketler internet 

sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile 

çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik 

ortamda katılma sistemini uygulayan 

şirketlerde elektronik genel kurul 

sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay 

defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden 

şirkete pay senedi veya pay sahipliğini 

ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren 

pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem 

ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler 

iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 6362 

sayılı Kanunun 29 uncu maddesinin ikinci 

fıkrası hükmü saklıdır. 

 
Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.3 

(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan 

ve toplantı günleri hariç olmak üzere, 

toplantı tarihinden en az iki hafta önce 

yapılır. 

(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan 

ve toplantı günleri hariç olmak üzere, 

toplantı tarihinden en az iki hafta önce 

yapılır. 

(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın 

temin edilememesi halinde, genel kurul 

aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk 

toplantının ilan metnine, nisabın 

sağlanamaması halinde yapılacak ikinci 

toplantının çağrısına dair konulan 

hükümler geçersizdir. 

(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın 

temin edilememesi halinde, genel kurul 

aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk 

toplantının ilan metnine, nisabın 

sağlanamaması halinde yapılacak ikinci 

toplantının çağrısına dair konulan hükümler 

geçersizdir. 



(4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 

nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 

genel kurul toplantısının, toplantı 

başkanının kararıyla bir ay sonraya 

ertelenmesi halinde, erteleme kararı, 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir 

ve internet sitesi açmakla yükümlü olan 

şirketlerin internet sitelerinde karar 

tarihinden itibaren en geç beş gün içinde 

yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay 

sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne 

uyularak tekrar toplantıya çağrılır. 

(4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 

nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca 

genel kurul toplantısının, toplantı 

başkanının kararıyla bir ay sonraya 

ertelenmesi halinde, erteleme kararı, 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir 

ve internet sitesi açmakla yükümlü olan 

şirketlerin internet sitelerinde karar 

tarihinden itibaren en geç beş gün içinde 

yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay 

sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne 

uyularak tekrar toplantıya çağrılır. 

Toplantı başkanlığı Toplantı başkanlığı 

MADDE 14 MADDE 14 

(1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir 

düzenleme yoksa toplantıyı yönetecek 

başkan ve gereğinde başkan yardımcısı 

genel kurul tarafından seçilir. 

(1) Esas sözleşmede aksine herhangi bir 

düzenleme yoksa toplantıyı yönetecek 

başkan ve gereğinde başkan yardımcısı 

genel kurul tarafından seçilir. 

(2) Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile 

gerek görürse oy toplama memurunu tayin 

ederek başkanlığı oluşturur. Ayrıca tutanak 

yazmanı ve oy toplama memuru 

seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı 

başkanı tarafından yerine getirilir. 

Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik 

işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi 

için toplantı başkanı tarafından uzman 

kişiler de görevlendirilebilir. Tek pay sahipli 

şirketlerde tutanak yazmanı ve oy 

toplama memuru seçilmesi zorunlu 

değildir. 

(2) Toplantı başkanı, tutanak yazmanı ile 

gerek görürse oy toplama memurunu tayin 

ederek başkanlığı oluşturur. Ayrıca tutanak 

yazmanı ve oy toplama memuru 

seçilmemişse, bunlara ait görevler toplantı 

başkanı tarafından yerine getirilir. 

Elektronik Genel Kurul Sistemindeki teknik 

işlemlerin toplantı anında yerine getirilmesi 

için toplantı başkanı tarafından uzman 

kişiler de görevlendirilebilir. Tek pay sahipli 

şirketlerde başkanlık oluşturulması ile 

genel kurul toplantısına katılabilecekler 

listesinin hazırlanması zorunlu değildir. 

 
Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.4 

(3) Belirlenen toplantı başkanı öncelikle 

toplantıya katılım hakkı veren belgelerin 

mevzuata uygunluğunun yönetim 

organınca kontrol edilip edilmediğini tespit 

ederek, hazır bulunanlar listesini imzalar. 

(3) Belirlenen toplantı başkanı öncelikle 

toplantıya katılım hakkı veren belgelerin 

mevzuata uygunluğunun yönetim 

organınca kontrol edilip edilmediğini tespit 

ederek, hazır bulunanlar listesini imzalar. 



Ek fıkra: Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu 

Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-27.10.2015/29515) m.1 

Ek fıkra: Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul Ve Esasları ile Bu 

Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-27.10.2015/29515) m.1 

Hazır bulunanlar listesi Hazır bulunanlar listesi 

MADDE 16 MADDE 16 

(1) Genel kurul toplantısına 

katılabilecekler listesi; Merkezi Kayıt 

Kuruluşu tarafından 2499 sayılı Kanunun 

10/A maddesi uyarınca kayden izlenen 

paylar bakımından pay sahipleri 

çizelgesine, diğer paylardan senede 

bağlanmamış bulunan veya nama yazılı 

olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay 

defteri kayıtlarına ve hamiline yazılı pay 

senedi sahipleri bakımından ise giriş kartı 

alanlara göre yönetim kurulunca hazırlanır 

ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı 

veya başkanın yetkilendireceği yönetim 

kurulu üyelerinden biri tarafından 

imzalanır. 

(1) Genel kurul toplantısına 

katılabilecekler listesi; Merkezi Kayıt 

Kuruluşu tarafından 6362 sayılı Kanunun 

13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen 

paylar bakımından pay sahipleri 

çizelgesine, diğer paylardan senede 

bağlanmamış bulunan veya nama yazılı 

olan paylar ile ilmühaber sahipleri için pay 

defteri kayıtlarına ve hamiline yazılı pay 

senedi sahipleri bakımından ise giriş kartı 

alanlara göre yönetim kurulunca hazırlanır 

ve söz konusu liste yönetim kurulu başkanı 

veya başkanın yetkilendireceği yönetim 

kurulu üyelerinden biri tarafından imzalanır. 
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(2) Genel kurul toplantısına 

katılabilecekler listesi, Ek-2’deki örneğe 

uygun olarak hazırlanır. 

(2) Genel kurul toplantısına 

katılabilecekler listesi, Ek-2’deki örneğe 

uygun olarak hazırlanır. 

(3) Yönetim kurulunca hazırlanan genel 

kurul toplantısına katılabilecekler listesi, 

toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya 

temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık 

temsilcisinin bulunma zorunluluğu olan 

toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından 

imzalanır ve hazır bulunanlar listesi adını 

alır. 

(3) Yönetim kurulunca hazırlanan genel 

kurul toplantısına katılabilecekler listesi, 

toplantıda hazır bulunan pay sahipleri veya 

temsilcileri, toplantı başkanı ile Bakanlık 

temsilcisinin bulunma zorunluluğu olan 

toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından 

imzalanır ve hazır bulunanlar listesi adını 

alır. 

Toplantıya katılma hakkı Toplantıya katılma hakkı 



MADDE 18 MADDE 18 

(1) Genel kurul toplantısına yönetim 

kurulu tarafından hazırlanan genel kurula 

katılabilecekler listesinde yer alan bütün 

pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu 

pay sahipleri genel kurul toplantılarına 

bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü 

bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula 

gönderebilir. Temsilcinin pay sahibi olması 

şartını öngören esas sözleşme hükmü 

geçersizdir. 

(1) Genel kurul toplantısına yönetim 

kurulu tarafından hazırlanan genel kurula 

katılabilecekler listesinde yer alan bütün 

pay sahiplerinin katılma hakkı vardır. Bu 

pay sahipleri genel kurul toplantılarına 

bizzat kendileri katılabileceği gibi üçüncü 

bir kişiyi de temsilcisi olarak genel kurula 

gönderebilir. Temsilcinin pay sahibi olması 

şartını öngören esas sözleşme hükmü 

geçersizdir. 

(2) Gerçek kişi pay sahipleri, genel 

kurula katılabilecekler listesini kimliklerini 

ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay 

sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama 

yetkili olan kişilerin kimlikleriyle beraber 

yetki belgelerini ibraz etmek suretiyle 

imzalarlar. Gerçek veya tüzel kişi pay 

sahiplerini temsilen genel kurula 

katılacakların ayrıca temsil belgelerini de 

ibraz etmeleri zorunludur. 

(2) Gerçek kişi pay sahipleri, genel kurula 

katılabilecekler listesini kimliklerini ibraz 

etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise 

tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan 

kişilerin kimlikleriyle beraber yetki 

belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. 

Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini 

temsilen genel kurula katılacakların ayrıca 

temsil belgelerini de ibraz etmeleri 

zorunludur. 

(3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri 

genel kurul toplantı gününden en geç bir 

gün önce, bu senetlere zilyet olduklarını 

ispatlayarak giriş kartı almak ve ibraz 

etmek suretiyle genel kurul toplantısına 

katılabilirler. 

(3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri 

genel kurul toplantı gününden en geç bir 

gün önce, bu senetlere zilyet olduklarını 

ispatlayarak giriş kartı almak ve ibraz 

etmek suretiyle genel kurul toplantısına 

katılabilirler. 

(4) Hamiline yazılı pay senedini, rehin, 

hapis hakkı, saklama sözleşmesi veya 

kullanım ödüncü sözleşmesi ve benzeri 

sözleşmeler sebebiyle elde bulunduran 

kimse, pay sahibi tarafından bu Yönetmelik 

hükümleri uyarınca yetkilendirilmişse genel 

kurula katılıp oy kullanabilir. 

(4) Hamiline yazılı pay senedini, rehin, 

hapis hakkı, saklama sözleşmesi veya 

kullanım ödüncü sözleşmesi ve benzeri 

sözleşmeler sebebiyle elde bulunduran 

kimse, pay sahibi tarafından bu Yönetmelik 

hükümleri uyarınca yetkilendirilmişse genel 

kurula katılıp oy kullanabilir. 

(5) Bir payın üzerinde intifa hakkı 

bulunması halinde aksi 

kararlaştırılmamışsa genel kurula katılma 

ve oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından 

kullanılır. Bu durumda genel kurul 

toplantısına katılan kimse intifa hakkı 

sahibi olduğunu belgelendirmek 

zorundadır. 

(5) Bir payın üzerinde intifa hakkı 

bulunması halinde aksi 

kararlaştırılmamışsa genel kurula katılma 

ve oy hakkı intifa hakkı sahibi tarafından 

kullanılır. Bu durumda genel kurul 

toplantısına katılan kimse intifa hakkı sahibi 

olduğunu belgelendirmek zorundadır. 



(6) Bir pay birden çok kişinin ortak 

mülkiyetinde ise, bunlar ancak kendi 

içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir 

temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy 

kullanabilirler. 

(6) Bir pay birden çok kişinin ortak 

mülkiyetinde ise, bunlar ancak kendi 

içlerinden veya dışarıdan seçecekleri bir 

temsilci vasıtasıyla genel kurula katılıp oy 

kullanabilirler. 

(7) Halka açık olmayan şirketlerde gerek 

nama gerek hamiline yazılı pay senetleri 

sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda 

temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin 

Ek-3’teki örneğe uygun olarak noter onaylı 

şekilde düzenlenmesi veya noter onaylı 

olmayan vekaletnamelerde noter 

huzurunda düzenlenmiş imza beyanının 

eklenmesi gerekir. Elektronik Genel Kurul 

Sisteminden yapılan temsilci tayinlerine 

ilişkin olarak Anonim Şirketlerde Elektronik 

Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik hükümleri ve Sermaye 

Piyasası Kurulunun halka açık şirketlerde 

genel kurula vekâleten katılma ve oy 

kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri 

saklıdır. 

(7) Halka açık olmayan şirketlerde gerek 

nama gerek hamiline yazılı pay senetleri 

sahiplerinin vekilleri vasıtasıyla toplantıda 

temsil edilebilmeleri için vekâletnamenin 

Ek-3’teki örneğe uygun olarak noter onaylı 

şekilde düzenlenmesi gerekir. Elektronik 

Genel Kurul Sisteminden yapılan temsilci 

tayinlerine ilişkin olarak Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri ve 

Sermaye Piyasası Kurulunun halka açık 

şirketlerde genel kurula vekâleten katılma 

ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri 

saklıdır. 
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(8) Her pay sahibinin genel kurulda 

sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi 

esastır. Ancak birden fazla kişiye temsil 

yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay 

sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden 

fazla kişinin genel kurula katılması 

durumlarında ise bunlardan ancak birisi 

tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya 

kimin yetkili olduğunun yetki belgesinde 

gösterilmesi şarttır. Bu fıkra hükmü 

Kanunun 429 uncu maddesi uyarınca 

payların birden fazla kişiye tevdi edildiği 

durumda her biri oy hakkı sahibi olan tevdi 

eden temsilcilerine uygulanmaz. 

(8) Her pay sahibinin genel kurulda 

sadece bir kişi tarafından temsil edilmesi 

esastır. Ancak birden fazla kişiye temsil 

yetkisinin verilmesi veya tüzel kişi pay 

sahiplerini temsil ve ilzama yetkili birden 

fazla kişinin genel kurula katılması 

durumlarında ise bunlardan ancak birisi 

tarafından oy kullanılabilir. Oy kullanmaya 

kimin yetkili olduğunun yetki belgesinde 

gösterilmesi şarttır. Bu fıkra hükmü 

Kanunun 429 uncu maddesi uyarınca 

payların birden fazla kişiye tevdi edildiği 

durumda her biri oy hakkı sahibi olan tevdi 

eden temsilcilerine uygulanmaz. 



(9) Pay sahiplerinin genel kurulda kanuni 

temsilciler vasıtasıyla temsil edilebilmesi 

bu durumun belgelendirilmesine bağlıdır. 

(9) Pay sahiplerinin genel kurulda kanuni 

temsilciler vasıtasıyla temsil edilebilmesi 

bu durumun belgelendirilmesine bağlıdır. 

Temsilci bildirimlerinin 
açıklanması 

Temsilci bildirimlerinin 
açıklanması 

MADDE 24 MADDE 24 
 

Mülga madde: Anonim Şirketlerin 

Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-09.10.2020/31269) m.7 

(1) Toplantı gündeminin görüşülmesine 

başlanmadan önce, organın temsilcisi, 

bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile 

tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri 

kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları 

bildirimler, Kanunun 431 inci maddesi 

uyarınca doğrudan veya pay sahiplerinden 

birinin talebi üzerine toplantı başkanı 

tarafından açıklanır. Bu açıklamanın 

yapılmaması tek başına genel kurulda 

karar alınmasını engellemez. Ancak bu 

hususun tutanağa yazılması zorunludur. 

(1) Toplantı gündeminin görüşülmesine 

başlanmadan önce, organın temsilcisi, 

bağımsız temsilci ve kurumsal temsilci ile 

tevdi eden temsilcilerinin, temsil edecekleri 

kişilerin payları ile ilgili şirkete yaptıkları 

bildirimler, Kanunun 431 inci maddesi 

uyarınca doğrudan veya pay sahiplerinden 

birinin talebi üzerine toplantı başkanı 

tarafından açıklanır. Bu açıklamanın 

yapılmaması tek başına genel kurulda 

karar alınmasını engellemez. Ancak bu 

hususun tutanağa yazılması zorunludur. 

Toplantı tutanağının 
düzenlenmesi 

Toplantı tutanağının 
düzenlenmesi 

MADDE 26 MADDE 26 

(1) Genel kurul toplantısında yapılan 

görüşmeler ve alınan kararlar, toplantı 

başkanlığı tarafından tutanağa yazılır. 

Genel kurul tutanağı, toplantı mahallinde 

ve toplantı sırasında en az iki nüsha olarak 

düzenlenir. Tutanak, toplantı başkanlığı ve 

Bakanlık temsilcisinin katılması gereken 

toplantılarda Bakanlık temsilcisi tarafından 

imzalanır. Tek pay sahipli şirketlerde 

toplantıda hazır bulunan pay sahibinin 

veya temsilcisinin de toplantı tutanağını 

imzalaması zorunludur. 

(1) Genel kurul toplantısında yapılan 

görüşmeler ve alınan kararlar, toplantı 

başkanlığı tarafından tutanağa yazılır. 

Genel kurul tutanağı, toplantı mahallinde 

ve toplantı sırasında en az iki nüsha olarak 

düzenlenir. Tutanak, toplantı başkanlığı ile 

Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu 

olan veya 32 nci maddenin ikinci fıkrası 

uyarınca talep üzerine Bakanlık 

temsilcisi görevlendirilen toplantılarda 

Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır. 

Tek pay sahipli şirketlerde toplantıda hazır 



bulunan pay sahibinin veya temsilcisinin de 

toplantı tutanağını imzalaması zorunludur. 
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(2) Tutanakta, Ek-4’teki örnekte olduğu 

gibi; şirketin unvanının, toplantı tarihinin ve 

yerinin, şirketin toplam sermayesinin ve 

pay adedinin, toplantıda hazır bulunan pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip 

oldukları pay sayılarının toplamı ve grupları 

ile paylarının itibari değerlerinin toplamı 

gösterilmek suretiyle toplantı nisabı, genel 

kurulda sorulan soruların ve verilen 

cevapların, alınan her karar için kullanılmış 

olumlu ve olumsuz oy sayılarının, Bakanlık 

temsilcisi bulunmakta ise bunların ad ve 

soyadları ile görevlendirme yazısının tarih 

ve sayısının, çağrıya dayalı toplantı 

yapılıyorsa çağrının ne surette 

yapıldığının; çağrısız toplantı yapılıyorsa 

bu durumun belirtilmesi zorunludur. 

(2) Tutanakta, Ek-4’teki örnekte olduğu 

gibi; şirketin unvanının, toplantı tarihinin ve 

yerinin, şirketin toplam sermayesinin ve 

pay adedinin, toplantıda hazır bulunan pay 

sahiplerinin veya temsilcilerinin sahip 

oldukları pay sayılarının toplamı ve grupları 

ile paylarının itibari değerlerinin toplamı 

gösterilmek suretiyle toplantı nisabı, genel 

kurulda sorulan soruların ve verilen 

cevapların, alınan her karar için kullanılmış 

olumlu ve olumsuz oy sayılarının, Bakanlık 

temsilcisi bulunmakta ise bunların ad ve 

soyadları ile görevlendirme yazısının tarih 

ve sayısının, çağrıya dayalı toplantı 

yapılıyorsa çağrının ne surette yapıldığının; 

çağrısız toplantı yapılıyorsa bu durumun 

belirtilmesi zorunludur. 

(3) Toplantıda alınan kararlar, hiçbir 

tereddütte yer vermeyecek şekilde, olumlu 

ve olumsuz oyların toplamları da 

gösterilmek suretiyle tutanakta belirtilir. 

(3) Toplantıda alınan kararlar, hiçbir 

tereddütte yer vermeyecek şekilde, olumlu 

ve olumsuz oyların toplamları da 

gösterilmek suretiyle tutanakta belirtilir. 

(4) Toplantıda alınan kararlara muhalif 

kalarak, muhalefet şerhi yazmak 

isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya 

yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri 

tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay 

sahibinin adı ve soyadı yazılarak, 

muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. 

Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de 

toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi 

bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi 

tarafından imzalanır. 

(4) Toplantıda alınan kararlara muhalif 

kalarak, muhalefet şerhi yazmak 

isteyenlerin şerhleri tutanağa yazılır veya 

yazılı olarak verilen muhalefet şerhleri 

tutanağa eklenir. Tutanağa şerh koyan pay 

sahibinin adı ve soyadı yazılarak, 

muhalefet şerhinin ekli olduğu belirtilir. 

Tutanağa eklenen muhalefet şerhi de 

toplantı başkanı ve Bakanlık temsilcisi 

bulunan toplantılarda Bakanlık temsilcisi 

tarafından imzalanır. 

(5) Toplantı başkanının, Bakanlık 

temsilcisinin bulunması zorunlu olan 

toplantılarda Bakanlık temsilcisinin veya 

(5) Toplantı başkanının, Bakanlık 

temsilcisi bulunması zorunlu olan veya 

talep üzerine Bakanlık temsilcisi 



tek pay sahipli şirkette hazır bulunan pay 

sahibinin veya temsilcisinin imzalamadığı 

toplantı tutanakları geçersizdir. 

görevlendirilen toplantılarda Bakanlık 

temsilcisinin veya tek pay sahipli şirkette 

hazır bulunan pay sahibinin veya 

temsilcisinin imzalamadığı toplantı 

tutanakları geçersizdir. 
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Toplantının ertelenmesi Toplantının ertelenmesi 

MADDE 28 MADDE 28 

(1) Toplantı başlamadan önce, Kanun ve 

esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı 

nisabının sağlanamaması veya toplantı 

sırasında yapılan yoklama sonucunda 

toplantı açılmadan önceki hazır bulunan 

pay listesine göre hesaplanan karar nisabı 

kadar payın temsil edilmediğinin 

anlaşılması halinde toplantı ertelenir. 

(1) Toplantı başlamadan önce, Kanun ve 

esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı 

nisabının sağlanamaması veya toplantı 

sırasında yapılan yoklama sonucunda 

toplantı açılmadan önceki hazır bulunan 

pay listesine göre hesaplanan karar nisabı 

kadar payın temsil edilmediğinin 

anlaşılması halinde toplantı ertelenir. 

(2) Kanun ve esas sözleşmeye uygun 

olarak çağırılmış genel kurul toplantısı 

ancak gündeme geçilmeden önce ve genel 

kurul tarafından alınacak bir karar ile 

ertelenebilir. 

(2) Kanun ve esas sözleşmeye uygun 

olarak çağırılmış genel kurul toplantısı 

ancak gündeme geçilmeden önce ve genel 

kurul tarafından alınacak bir karar ile 

ertelenebilir. 

(3) Finansal tabloların müzakeresi ve 

buna bağlı konular sermayenin en az onda 

birine, halka açık şirketlerde yirmide birine 

sahip azlık pay sahiplerinin istemi üzerine 

genel kurul kararına gerek olmaksızın, 

toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya 

ertelenmesi zorunludur. Azlık pay sahipleri 

tarafından finansal tablolar hakkında ileri 

sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda 

yapılması ve bunların tutanağa yazılması 

zorunludur. 

(3) Finansal tabloların müzakeresi ve 

buna bağlı konular sermayenin en az onda 

birine, halka açık şirketlerde yirmide birine 

sahip azlık pay sahiplerinin istemi üzerine 

genel kurul kararına gerek olmaksızın, 

toplantı başkanı tarafından bir ay sonraya 

ertelenmesi zorunludur. Azlık pay sahipleri 

tarafından finansal tablolar hakkında ileri 

sürülecek tüm itirazların ilk toplantıda 

yapılması ve bunların tutanağa yazılması 

zorunludur. 

(4) Erteleme üzerine yapılacak 

toplantıda aynı veya farklı gerekçelerle 

azlık pay sahipleri tarafından finansal 

tabloların müzakeresinin tekrar 

(4) Erteleme üzerine yapılacak 

toplantıda aynı veya farklı gerekçelerle 

azlık pay sahipleri tarafından finansal 

tabloların müzakeresinin tekrar ertelenmesi 



ertelenmesi talep edilemez. Ancak, 

finansal tabloların itiraza uğrayan ve 

tutanağa geçmiş noktaları hakkında ilgililer 

tarafından dürüst hesap verme ilkeleri 

uyarınca cevap verilmemiş olması 

sebebiyle azlık tarafından yapılacak 

erteleme talebi üzerine de toplantı yeniden 

bir ay sonraya ertelenir. 

talep edilemez. Ancak, finansal tabloların 

itiraza uğrayan ve tutanağa geçmiş 

noktaları hakkında ilgililer tarafından dürüst 

hesap verme ilkeleri uyarınca cevap 

verilmemiş olması sebebiyle azlık 

tarafından yapılacak erteleme talebi 

üzerine de toplantı yeniden bir ay sonraya 

ertelenir. 

(5) Kolluk güçlerinin ve varsa Bakanlık 

temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle 

toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir 

şekilde yapılamayacağının anlaşılması 

üzerine genel kurul, toplantı başkanlığı 

tarafından ertelenebilir. 

(5) Kolluk güçlerinin ve varsa Bakanlık 

temsilcisinin görüşü alınmak suretiyle 

toplantının güvenlik açısından sağlıklı bir 

şekilde yapılamayacağının anlaşılması 

üzerine genel kurul, toplantı başkanlığı 

tarafından ertelenebilir. 

(6) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca 

genel kurul toplantılarına elektronik 

ortamda katılma sistemini uygulayan 

şirketlerin genel kurul toplantılarında 

Elektronik Genel Kurul Sisteminin 

çalışması için Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine 

uygun şartların sağlanmadığının tespiti 

üzerine genel kurul, Bakanlık temsilcisinin 

görüşü alınmak kaydıyla toplantı 

başkanlığı tarafından ertelenebilir. 

(6) Kanunun 1527 nci maddesi uyarınca 

genel kurul toplantılarına elektronik 

ortamda katılma sistemini uygulayan 

şirketlerin genel kurul toplantılarında 

Elektronik Genel Kurul Sisteminin 

çalışması için Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümlerine 

uygun şartların sağlanmadığının tespiti 

üzerine genel kurul, Bakanlık temsilcisinin 

görüşü alınmak kaydıyla toplantı başkanlığı 

tarafından ertelenebilir. 

 
(7) Birinci fıkrada sayılan nedenlerle 

toplantının ertelenmesi durumu hariç 

olmak üzere, erteleme üzerine yapılacak 

genel kurul toplantılarında toplantı ve 

karar nisabı hakkında 22 nci maddenin 

birinci fıkrası uygulanır. 

 
Ek fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.9 

Bakanlık temsilcisi bulundurma 
zorunluluğu 

Bakanlık temsilcisi bulundurma 
zorunluluğu 

MADDE 32 MADDE 32 



(1) Aşağıda sayılan genel kurul 

toplantılarında ve bunların ertelenmesi 

halinde yapılacak ikinci toplantılarda 

Bakanlık temsilcisinin bulunması 

zorunludur: 

(1) Aşağıda sayılan genel kurul 

toplantılarında ve bunların ertelenmesi 

halinde yapılacak ikinci toplantılarda 

Bakanlık temsilcisinin bulunması 

zorunludur: 

a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği 

işlemleri Bakanlık iznine tabi olan 

şirketlerin bütün genel kurul 

toplantılarında, diğer şirketlerde ise 

gündeminde, sermayenin arttırılması veya 

azaltılması, kayıtlı sermaye sistemine 

geçilmesi ve kayıtlı sermaye sisteminden 

çıkılması, kayıtlı sermaye tavanının 

arttırılması veya faaliyet konusunun 

değiştirilmesine ilişkin esas sözleşme 

değişikliği ile birleşme, bölünme veya tür 

değişikliği konuları bulunan genel kurul 

toplantılarında. 

a) Kuruluş ve esas sözleşme değişikliği 

işlemleri Bakanlık iznine tabi olan 

şirketlerin bütün genel kurul toplantılarında, 

diğer şirketlerde ise gündeminde, 

sermayenin arttırılması veya azaltılması, 

kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve 

kayıtlı sermaye sisteminden çıkılması, 

kayıtlı sermaye tavanının arttırılması veya 

faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin 

esas sözleşme değişikliği ile birleşme, 

bölünme veya tür değişikliği konuları 

bulunan genel kurul toplantılarında. 

b) Genel kurula elektronik ortamda 

katılım sistemini uygulayan şirketlerin 

genel kurul toplantılarında. 

b) Genel kurula elektronik ortamda 

katılım sistemini uygulayan şirketlerin 

genel kurul toplantılarında. 

c) Yurt dışında yapılacak bütün genel 

kurul toplantılarında. 

c) Yurt dışında yapılacak bütün genel 

kurul toplantılarında. 

ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay 

sahipleri özel kurul toplantılarında. 

ç) Yurt dışında yapılacak imtiyazlı pay 

sahipleri özel kurul toplantılarında. 

(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki 

genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı pay 

sahipleri özel kurullarında Bakanlık 

temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. 

Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların 

talep etmeleri ve bu taleplerin 

görevlendirme makamınca uygun 

görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi 

görevlendirilir. 

(2) Birinci fıkrada sayılanların dışındaki 

genel kurul toplantılarında, kuruluş ve 

esas sözleşme değişikliği işlemleri 

Bakanlık iznine tabi olan şirketler hariç 

olmak üzere tek pay sahipli şirketlerin 

genel kurul toplantılarında ve imtiyazlı 

pay sahipleri özel kurullarında Bakanlık 

temsilcisinin bulunması zorunlu değildir. 

Ancak genel kurulu toplantıya çağıranların 

talep etmeleri ve bu taleplerin 

görevlendirme makamınca uygun 

görülmesi halinde Bakanlık temsilcisi 

görevlendirilir. 

 
Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 



Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.10 

(3) Bakanlık temsilcisi bulunması 

zorunlu olmayan toplantılar için, çağrı 

yapanlar dışındakilerin Bakanlık temsilcisi 

görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme 

makamına doğrudan yapacakları 

başvurular dikkate alınmaz. Ancak 

sermayenin en az onda birini oluşturan pay 

sahipleri tarafından gerekçeleri de 

bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi 

görevlendirilmesine dair talep, 

görevlendirme makamının 

değerlendirilmesine sunulmak üzere 

şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar 

tarafından bu talebin görevlendirme 

makamına iletilmesi zorunludur. 

(3) Bakanlık temsilcisi bulunması zorunlu 

olmayan toplantılar için, çağrı yapanlar 

dışındakilerin Bakanlık temsilcisi 

görevlendirilmesine ilişkin görevlendirme 

makamına doğrudan yapacakları 

başvurular dikkate alınmaz. Ancak 

sermayenin en az onda birini oluşturan pay 

sahipleri tarafından gerekçeleri de 

bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcisi 

görevlendirilmesine dair talep, 

görevlendirme makamının 

değerlendirilmesine sunulmak üzere 

şirkete yapılır. Toplantıya çağıranlar 

tarafından bu talebin görevlendirme 

makamına iletilmesi zorunludur. 

(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile 

ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık 

temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, 

Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan 

kararlar geçerli değildir. 

(4) Birinci fıkrada belirtilen toplantılar ile 

ikinci ve üçüncü fıkralar uyarınca Bakanlık 

temsilcisi görevlendirilen toplantılarda, 

Bakanlık temsilcisinin yokluğunda alınan 

kararlar geçerli değildir. 

(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık 

temsilcisi olarak görevlendirilenler, 

görevlendiren makam tarafından ilgili 

ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir. 

(5) Şirket genel kurullarında Bakanlık 

temsilcisi olarak görevlendirilenler, 

görevlendiren makam tarafından ilgili 

ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir. 

Bakanlık temsilcilerinin nitelikleri Bakanlık temsilcilerinin nitelikleri 

MADDE 33 MADDE 33 

(1) Temsilcilerin aşağıda sayılan 

niteliklere sahip olmaları gerekir: 

(1) Temsilcilerin aşağıda sayılan 

niteliklere sahip olmaları gerekir: 

a) Genel Müdürlükte veya il 

müdürlüklerinde asil memur olarak 

çalışıyor olmak. 

a) Genel Müdürlükte veya il 

müdürlüklerinde asil memur olarak 

çalışıyor olmak. 

b) Üçüncü fıkrada öngörülen sınavlarda 

başarılı olmak. 

b) Üçüncü fıkrada öngörülen sınavlarda 

başarılı olmak. 

Değişik bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile 

Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Değişik bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile 

Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 



Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-27.10.2015/29515) m.2 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-27.10.2015/29515) m.2 

c) Görev sorumluluğuna ve temsil 

yeteneğine sahip olmak. 

c) Görev sorumluluğuna ve temsil 

yeteneğine sahip olmak. 

ç) En az yüksekokul mezunu olmak. ç) En az yüksekokul mezunu olmak. 

(2) Elektronik ortamda yapılacak genel 

kurul toplantılarında görevlendirilecek 

Bakanlık temsilcilerinin ilave olarak, 

elektronik genel kurul sisteminin işleyişi ve 

kullanımına ilişkin Bakanlıkça yapılacak 

eğitime katılması ve eğitim sonucunda 

düzenlenecek sınavda da başarılı 

olması gerekir. Bu amaçla düzenlenecek 

eğitimler hizmet satın almak suretiyle de 

yapılabilir. 

(2) Elektronik ortamda yapılacak genel 

kurul toplantılarında görevlendirilecek 

Bakanlık temsilcilerinin ilave olarak, 

elektronik genel kurul sisteminin işleyişi ve 

kullanımına ilişkin Bakanlıkça yapılacak 

eğitime katılması gerekir. Bu amaçla 

düzenlenecek eğitimler hizmet satın almak 

suretiyle de yapılabilir. 

 
Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.11 

(3) Temsilci olarak görevlendirilecek 

personele, içeriği Bakanlıkça belirlenen 

eğitim verilir ve bu eğitimin sonunda 

Bakanlıkça yazılı ve sözlü sınav yapılır. 

Temsilci olarak görevlendirilen personelin 

yeterliliğinin sürdürülebilmesi amacıyla, 

Bakanlıkça belirli sürelerde yeterliliğin 

korunması eğitimleri verilebilir, yazılı 

ve/veya sözlü sınavlar yapılabilir. Bu 

sınavlarda başarısız olanlar, Bakanlık 

temsilcisi olarak görevlendirilemez. 

Temsilcilik ve temsilcilik yeterliliğinin 

sürdürülebilmesi amacıyla yapılacak 

sınavlarda üst üste üç defa başarısız 

olanlar ise daha sonra bu amaçla yapılacak 

hiçbir sınava katılamaz. Bakanlık 

temsilcileri bu sınavlarda başarılı olanlar 

arasından görevlendirilir. Bakanlık 

temsilcisi olarak görevlendirilecek kişilerin 

belirlenmesi için yapılacak sınavlara ilişkin 

usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 

(3) Temsilci olarak görevlendirilecek 

personele, içeriği Bakanlıkça belirlenen 

eğitim verilir ve bu eğitimin sonunda 

Bakanlıkça yazılı ve sözlü sınav yapılır. 

Temsilci olarak görevlendirilen personelin 

yeterliliğinin sürdürülebilmesi amacıyla, 

Bakanlıkça belirli sürelerde yeterliliğin 

korunması eğitimleri verilebilir, yazılı 

ve/veya sözlü sınavlar yapılabilir. Bu 

sınavlarda başarısız olanlar, Bakanlık 

temsilcisi olarak görevlendirilemez. 

Temsilcilik ve temsilcilik yeterliliğinin 

sürdürülebilmesi amacıyla yapılacak 

sınavlarda üst üste üç defa başarısız 

olanlar ise daha sonra bu amaçla yapılacak 

hiçbir sınava katılamaz. Bakanlık 

temsilcileri bu sınavlarda başarılı olanlar 

arasından görevlendirilir. Bakanlık 

temsilcisi olarak görevlendirilecek kişilerin 

belirlenmesi için yapılacak sınavlara ilişkin 

usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. 



Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile 

Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-27.10.2015/29515) m.2 

Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul Ve Esasları ile 

Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 

Yönetmelik (R.G.-27.10.2015/29515) m.2 

(4) Genel Müdürlükte, daire başkanı ve 

üstü kadrolarında bulunanlar ile il müdürleri 

için birinci fıkranın (b) bendinde yer alan 

sınav şartı aranmaz. 

(4) Genel Müdürlükte, daire başkanı ve 

üstü kadrolarında bulunanlar ile il müdürleri 

için birinci fıkranın (b) bendinde yer alan 

sınav şartı aranmaz. 

Bakanlık temsilcisinin görev ve 
yetkileri 

Bakanlık temsilcisinin görev ve 
yetkileri 

MADDE 34 MADDE 34 

(1) Bakanlık temsilcisinin temel görevi, 

toplantının Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili 

mevzuat ile esas sözleşme hükümlerine 

uygun olarak yürütülmesini gözetmektir. 

Bakanlık temsilcisi genel kurul tutanağının 

hazırlanmasına nezaret eder. Tutanağın, 

Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak düzenlenmesini sağlar. 

Bakanlık temsilcisi toplantının yapılması ve 

kararların alınması ile ilgili tespit ettiği 

hukuka aykırılıkları ve usulsüzlükleri, 

toplantı tutanağına da geçirtir ve ilgililerle 

birlikte imzalar. 

(1) Bakanlık temsilcisinin temel görevi, 

toplantının Kanun, bu Yönetmelik ve ilgili 

mevzuat ile esas sözleşme hükümlerine 

uygun olarak yürütülmesini gözetmektir. 

Bakanlık temsilcisi genel kurul tutanağının 

hazırlanmasına nezaret eder. Tutanağın, 

Kanun ve bu Yönetmelik hükümlerine 

uygun olarak düzenlenmesini sağlar. 

Bakanlık temsilcisi toplantının yapılması ve 

kararların alınması ile ilgili tespit ettiği 

hukuka aykırılıkları ve usulsüzlükleri, 

toplantı tutanağına da geçirtir ve ilgililerle 

birlikte imzalar. 

(2) Bakanlık temsilcisi toplantıdan önce 

görevlendirme yazısı ile kimliğini ilgililere 

gösterir. 

(2) Bakanlık temsilcisi toplantıdan önce 

görevlendirme yazısı ile kimliğini ilgililere 

gösterir. 

(3) Bakanlık temsilcisi toplantıdan sonra, 

hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel 

kurul toplantı tutanağının bir nüshasını 

alarak, Bakanlık merkez teşkilâtında Genel 

Müdürlüğe, illerde il müdürlüğüne teslim 

eder. Bakanlık temsilcisi; genel kurul 

toplantısı sırasında, Kanun, esas sözleşme 

ve bu Yönetmelik hükümlerine aykırılık 

olmasına rağmen herhangi bir nedenle 

toplantı tutanağında belirtilemeyen 

hususlar ile herhangi bir sebeple 

toplantının açılamaması veya açılan 

toplantının tamamlanamaması gibi 

(3) Bakanlık temsilcisi toplantıdan sonra, 

hazır bulunanlar listesi, gündem ve genel 

kurul toplantı tutanağının bir nüshasını 

alarak, bir hafta içinde Bakanlık merkez 

teşkilâtında Genel Müdürlüğe, illerde il 

müdürlüğüne teslim eder. Bakanlık 

temsilcisi; genel kurul toplantısı sırasında, 

Kanun, esas sözleşme ve bu Yönetmelik 

hükümlerine aykırılık olmasına rağmen 

herhangi bir nedenle toplantı tutanağında 

belirtilemeyen hususlar ile herhangi bir 

sebeple toplantının açılamaması veya 

açılan toplantının tamamlanamaması gibi 



hususların varlığı hâlinde, rapor 

düzenleyerek Bakanlığa/il müdürlüğüne 

verir. Bu rapor genel kurul belgeleriyle 

birlikte saklanır. 

hususların varlığı hâlinde, rapor 

düzenleyerek diğer belgelerle birlikte 

Bakanlığa/il müdürlüğüne verir. Bu rapor 

genel kurul belgeleriyle birlikte saklanır. Bu 

fıkrada belirtilen belgeler, Genel 

Müdürlüğe/il müdürlüğüne teslim 

edilmeden önce Bakanlık temsilcisi 

tarafından MERSİS’te ilgili alana 

yüklenir. 

 
Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.12 

(4) Bakanlık temsilcisinin birinci fıkradaki 

görev ve yetkileri, Bakanlık temsilcisinin 

bulunmadığı toplantılarda toplantı başkanı 

tarafından yerine getirilir. 

(4) Bakanlık temsilcisinin birinci fıkradaki 

görev ve yetkileri, Bakanlık temsilcisinin 

bulunmadığı toplantılarda toplantı başkanı 

tarafından yerine getirilir. 

Bakanlık temsilcisi istenmesi Bakanlık temsilcisi istenmesi 

MADDE 35 MADDE 35 

(1) Yönetim kurulu tarafından çağrısı 

yapılan genel kurul toplantılarında 

Bakanlık temsilcisinin bulundurulması için; 

yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri 

tarafından veya şirketi temsil ve ilzama 

yetkili kılınan kişilerce toplantının yer, gün 

ve saati bildirilmek suretiyle toplantı 

tarihinden en az on gün önceden Ek-1’deki 

örneğe uygun olarak bir dilekçe ile 

müracaat edilmelidir. Genel kurulun, 

yönetim kurulu dışında çağrıya yetkili 

olanlar tarafından çağrılması halinde, 

dilekçe bunlar tarafından imzalanır. 

(1) Yönetim kurulu tarafından çağrısı 

yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık 

temsilcisinin bulundurulması için; yönetim 

kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından 

veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan 

kişilerce toplantının yer, gün ve saati 

bildirilmek suretiyle toplantı tarihinden en 

az on gün önceden Ek-1’deki örneğe uygun 

olarak bir dilekçe ile fiziki ortamda veya 

MERSİS üzerinden elektronik ortamda 

müracaat edilmelidir. Genel kurulun, 

yönetim kurulu dışında çağrıya yetkili 

olanlar tarafından çağrılması halinde, 

dilekçe bunlar tarafından imzalanır. 

Yönetim kurulunun mevcut olmaması 

veya yönetim kurulu toplantı nisabı 

oluşmasına imkan bulunmaması ve 12 

nci madde uyarınca münhasıran 

yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi 

amacıyla çağrısız toplantı yapılmak 

istenmesi halinde, pay sahiplerinin veya 

temsilcilerinin tamamının imzaları 



noterce onaylanmış dilekçesiyle de 

Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi 

istenebilir. 

 
Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.13 

(2) Müracaatın on günden daha kısa bir 

sürede yapılabilmesi müracaat merciinin 

uygun görüşüne bağlıdır. Genel kurul 

toplantılarının yoğun olduğu dönemlerde 

Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesinde bir 

aksaklığa yol açılmaması için toplantıya 

çağrı işlemlerine başlanmadan önce gün 

alınması hususunda Genel Müdürlük/il 

müdürlükleri düzenleme yapmaya 

yetkilidir. 

(2) Müracaatın on günden daha kısa bir 

sürede yapılabilmesi müracaat merciinin 

uygun görüşüne bağlıdır. Genel kurul 

toplantılarının yoğun olduğu dönemlerde 

Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesinde bir 

aksaklığa yol açılmaması için toplantıya 

çağrı işlemlerine başlanmadan önce gün 

alınması hususunda Genel Müdürlük/il 

müdürlükleri düzenleme yapmaya yetkilidir. 

(3) Yurt dışında yapılacak toplantılar için 

bu süre otuz gündür. 

(3) Yurt dışında yapılacak toplantılar için 

bu süre otuz gündür. 

Bakanlık temsilcisi istenmesine 
ilişkin başvuruya eklenecek 
belgeler 

Bakanlık temsilcisi istenmesine 
ilişkin başvuruya eklenecek 
belgeler 

MADDE 36 MADDE 36 

(1) Başvuru dilekçesine aşağıdaki 

belgeler eklenir: 

(1) Başvuru dilekçesine aşağıdaki 

belgeler eklenir: 

a) Yönetim kurulu kararının noter onaylı 

bir örneği veya karar defterinin ilgili 

sayfasının şirket yetkililerince aslına 

uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi ve 

tasdik eden yetkilinin imza sirküleri. 

a) Yönetim kurulu kararının noter onaylı 

bir örneği veya karar defterinin ilgili 

sayfasının şirket yetkililerince aslına 

uygunluğunun tasdik edilmiş fotokopisi. 

 
Değişik bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.14 



b) Dilekçeyi imzalayanların imza 

sirküleri. 

b) Dilekçeyi imzalayanların imza 

sirküleri. 

 
Mülga bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.14 

c) Genel Kurulun mahkemece izin 

verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya 

çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme 

kararının bir örneği. 

c) Genel Kurulun mahkemece izin 

verilmiş pay sahipleri tarafından toplantıya 

çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme 

kararının bir örneği. 

ç) Genel kurulun mahkemece atanmış 

kayyım tarafından çağrılması halinde buna 

ilişkin mahkeme kararının bir örneği. 

ç) Genel kurulun mahkemece atanmış 

kayyım tarafından çağrılması halinde buna 

ilişkin mahkeme kararının bir örneği. 

d) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun 

toplantıya çağrılması mahkeme kararına 

dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme 

kararının bir örneği. 

d) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun 

toplantıya çağrılması mahkeme kararına 

dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme 

kararının bir örneği. 

e) Gündem. e) Gündem. 

f) Bakanlık Temsilcisi ücretinin 

yatırıldığına dair banka dekontu. 

f) Bakanlık Temsilcisi ücretinin 

yatırıldığını gösterir belge. 

 
Değişik bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.14 

Bakanlık temsilcisinin ücretleri 
ve giderleri 

Bakanlık temsilcisinin ücretleri 
ve giderleri 

MADDE 38 MADDE 38 

(1) Şirketlerin yurt içinde yapılacak genel 

kurul toplantılarında görevlendirilen 

Bakanlık temsilcilerinin ücretleri, her yıl 

Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi 

ile tespit edilen Devlet memurlarına 

ödenen en yüksek yurtiçi gündelik tutarının 

(1) Şirketlerin yurt içinde yapılacak genel 

kurul toplantılarında görevlendirilen 

Bakanlık temsilcilerinin ücretleri, her yıl 

Bütçe Kanununun (H) cetvelinin (I-B) bendi 

ile tespit edilen Devlet memurlarına ödenen 

en yüksek yurtiçi gündelik tutarının üç katı; 



üç katı; hafta tatili günleri için dört katı net 

olarak ödenir. 

hafta tatili günleri için dört katı net olarak 

ödenir. 

(2) Yurt dışında yapılacak genel kurul 

toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık 

temsilcilerinin, kendi aylık/kadro dereceleri 

için 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı 

Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi 

uyarınca Bakanlar Kurulunca tespit 

edilen gündelikleri ilgili şirket tarafından 

karşılanır. Bu amaçla yapılacak 

görevlendirmeler beş günü aşamaz. 

(2) Yurt dışında yapılacak genel kurul 

toplantılarında görevlendirilecek Bakanlık 

temsilcilerinin, kendi aylık/kadro dereceleri 

için 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı 

Harcırah Kanununun 34 üncü maddesi 

uyarınca Cumhurbaşkanınca tespit edilen 

gündelikleri ilgili şirket tarafından karşılanır. 

Bu amaçla yapılacak görevlendirmeler beş 

günü aşamaz. 

 
Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.15 

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca 

ödenecek ücret ile ilgili tahakkuk edecek 

vergiler süresi içerisinde şirket tarafından 

ilgili vergi dairesine yatırılır. 

(3) Birinci ve ikinci fıkra uyarınca 

ödenecek ücret ile ilgili tahakkuk edecek 

vergiler süresi içerisinde şirket tarafından 

ilgili vergi dairesine yatırılır. 

 
Mülga fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.15 

(4) Bakanlık temsilcisi ücretleri, Genel 

Müdürlük/il müdürlükleri adına 

bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. 

(4) Bakanlık temsilcisi ücretleri, ücret ile 

ilgili tahakkuk edecek vergilerle birlikte 

ilgili muhasebe birimi hesabına yatırılır. 

 
Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.15 

(5) Yurt dışında yapılacak genel kurul 

toplantılarına görevlendirilen Bakanlık 

temsilcisinin yol giderleri ilgili şirket 

(5) Yurt dışında yapılacak genel kurul 

toplantılarına görevlendirilen Bakanlık 

temsilcisinin yol giderleri ilgili şirket 



tarafından karşılanır. Yurt içinde yapılan 

toplantılarda ise toplantı mahalline gidiş ve 

dönüş şirket tarafından temin edilecek 

araçla sağlanır. Bunun mümkün 

olamaması halinde yol giderleri 

belgelendirilmek kaydıyla şirket tarafından 

karşılanır. Kendi aracıyla gidilmesi veya 

gider belgesinin ibraz edilmemesi halinde 

şirketçe hiçbir ödeme yapılmaz. Şirketler 

tarafından yatırılan paraların Bakanlık 

temsilcilerine ödenmesine ilişkin esaslar 

Genel Müdürlükçe belirlenerek il 

müdürlüklerine yazılı olarak duyurulur. 

tarafından karşılanır. Yurt içinde yapılan 

toplantılarda ise toplantı mahalline gidiş ve 

dönüş şirket tarafından temin edilecek 

araçla sağlanır. Bunun mümkün 

olamaması halinde yol giderleri 

belgelendirilmek kaydıyla şirket tarafından 

karşılanır. Kendi aracıyla gidilmesi veya 

gider belgesinin ibraz edilmemesi halinde 

şirketçe hiçbir ödeme yapılmaz. Şirketler 

tarafından yatırılan paraların Bakanlık 

temsilcilerine ödenmesine ilişkin esaslar 

Genel Müdürlükçe belirlenerek il 

müdürlüklerine yazılı olarak duyurulur. 

Tevdi edilen kişi veya kuruluşlar Tevdi edilen kişi veya kuruluşlar 

MADDE 44 MADDE 44 

(1) Pay sahipleri, şirket genel kurul 

toplantılarında, pay ve pay senetlerinin 

kendilerine tevdi edilmiş olması koşuluyla; 

(1) Pay sahipleri, şirket genel kurul 

toplantılarında, pay ve pay senetlerinin 

kendilerine tevdi edilmiş olması koşuluyla; 

a) Sermaye Piyasası Kanununun 10/A 

maddesi uyarınca kayden izlenen paylar 

için aracı kuruluşları, 

a) Sermaye Piyasası Kanununun 13 

üncü maddesi uyarınca kayden izlenen 

paylar için aracı kurumları, 

 
Değişik bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.16 

b) Diğer pay senetleri için aracı 

kuruluşların yanı sıra portföy yönetim 

şirketlerini, ilgili mevzuatlarında pay senedi 

saklama yetkisi olan kişi veya kuruluşları 

ve rehin alacaklısını, 

b) Diğer pay senetleri için aracı 

kurumların yanı sıra portföy yönetim 

şirketlerini, ilgili mevzuatlarında pay senedi 

saklama yetkisi olan kişi veya kuruluşları ve 

rehin alacaklısını, 

 
Değişik bent: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.16 



tevdi eden temsilcisi olarak 

yetkilendirebilir. 

tevdi eden temsilcisi olarak 

yetkilendirebilir. 

Yürütme Yürütme 

MADDE 50 MADDE 50 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük 

ve Ticaret Bakanı yürütür. 

(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret 

Bakanı yürütür. 

 
Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.17 

Ek-1  Ek-1  

 
Değişik: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.18 

Ek-2  Ek-2  

 
Değişik: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.18 

Ek-3  Ek-3  

 
Değişik: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.18 

Ek-4  Ek-4  

https://www.lexpera.com.tr/Appendix/BYLAW_TR/YR801Y2012N28481P6_136259707_1.docx
https://www.lexpera.com.tr/Appendix/BYLAW_TR/YR801Y2012N28481P6_362400499_3.pdf
https://www.lexpera.com.tr/Appendix/BYLAW_TR/YR801Y2012N28481P6_136259647_1.docx
https://www.lexpera.com.tr/Appendix/BYLAW_TR/YR801Y2012N28481P6_362400395_3.pdf
https://www.lexpera.com.tr/Appendix/BYLAW_TR/YR801Y2012N28481P6_136259754_1.docx
https://www.lexpera.com.tr/Appendix/BYLAW_TR/YR801Y2012N28481P6_362400449_3.pdf
https://www.lexpera.com.tr/Appendix/BYLAW_TR/YR801Y2012N28481P6_136259765_1.docx
https://www.lexpera.com.tr/Appendix/BYLAW_TR/YR801Y2012N28481P6_362400404_3.pdf


 
Değişik: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.18 

Ek-5  Ek-5  

 
Değişik: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.18 

Ek-6  Ek-6  

 
Değişik: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük 

ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G.-

09.10.2020/31269) m.18 

 

 

  

https://www.lexpera.com.tr/Appendix/BYLAW_TR/YR801Y2012N28481P6_136259887_1.docx
https://www.lexpera.com.tr/Appendix/BYLAW_TR/YR801Y2012N28481P6_362400473_3.pdf
https://www.lexpera.com.tr/Appendix/BYLAW_TR/YR801Y2012N28481P6_136259784_1.docx
https://www.lexpera.com.tr/Appendix/BYLAW_TR/YR801Y2012N28481P6_362400453_3.pdf


  



  





 







 



 



 



 



 


