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İlanın içeriği İlanın içeriği 

MADDE 11 MADDE 11 

(1) Genel kurulun toplantıya 

çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay 

sahiplerine gönderilecek mektuplarda; 

(1) Genel kurulun toplantıya 

çağrılmasına ilişkin ilanlarda ve pay 

sahiplerine gönderilecek mektuplarda; 

a) Toplantı günü ve saati, a) Toplantı günü ve saati, 

b) Toplantı yeri, b) Toplantı yeri, 

c) Gündem, c) Gündem, 

ç) Gündemde esas sözleşme değişikliği 

var ise değişen maddenin/maddelerin eski 

ve yeni şekilleri, 

ç) Gündemde esas sözleşme değişikliği 

var ise değişen maddenin/maddelerin eski 

ve yeni şekilleri, 

d) Çağrının kimin tarafından yapıldığı, d) Çağrının kimin tarafından yapıldığı, 

e) İlk toplantının herhangi bir nedenle 

ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden 

toplantıya çağrılıyor ise, erteleme sebebi ile 

yapılacak toplantıda yeterli olan toplantı 

nisabı, 

e) İlk toplantının herhangi bir nedenle 

ertelenmesi üzerine genel kurul yeniden 

toplantıya çağrılıyor ise, erteleme sebebi ile 

yapılacak toplantıda yeterli olan toplantı 

nisabı, 

f) Olağan toplantı ilanlarında; finansal 

tabloların, konsolide finansal tabloların, 

yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, 

denetleme raporunun ve yönetim 

kurulunun kâr dağıtım önerisinin şirket 

merkez ve şube adresleri belirtilmek 

suretiyle anılan adreslerde pay sahiplerinin 

incelemesine hazır bulundurulduğu, 

f) Olağan toplantı ilanlarında; finansal 

tabloların, konsolide finansal tabloların, 

yönetim kurulu yıllık faaliyet raporunun, 

denetleme raporunun ve yönetim 

kurulunun kâr dağıtım önerisinin şirket 

merkez ve şube adresleri belirtilmek 

suretiyle anılan adreslerde pay sahiplerinin 

incelemesine hazır bulundurulduğu, 



g) Kanunun 428 inci maddesinde 

tanımlanan temsilcilerin kimlikleri ve 

bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgileri, 

g) Kanunun 428 inci maddesinde 

tanımlanan temsilcilerin kimlikleri ve 

bunlara ulaşılabilecek iletişim bilgileri, 
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belirtilir. belirtilir. 

(2) Yapılacak ilanda, genel kurul 

toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla 

temsil ettirecekler için vekâletname 

örneklerine de yer verilir. 

(2) Yapılacak ilanda, genel kurul 

toplantısında kendisini vekil vasıtasıyla 

temsil ettirecekler için vekâletname 

örneklerine de yer verilir. 

Toplantıda hazır bulundurulacak 
belgeler 

Toplantıda hazır bulundurulacak 
belgeler 

MADDE 15 MADDE 15 

(1) Genel kurul toplantı yerinde; (1) Genel kurul toplantı yerinde; 

a) Şirketin esas sözleşmesi, a) Şirketin esas sözleşmesi, 

b) Pay defteri, b) Pay defteri, 

c) Toplantıya çağrının yapıldığını 

gösteren gazete ve diğer belgeler, 

c) Toplantıya çağrının yapıldığını 

gösteren gazete ve diğer belgeler, 

ç) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık 

faaliyet raporu, 

ç) Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık 

faaliyet raporu, 

d) Denetçi raporu, d) Denetçi raporu, 

e) Finansal tablolar, e) Finansal tablolar, 

f) Gündem, f) Gündem, 

g) Gündemde esas sözleşme değişikliği 

varsa, izne tabi şirketlerde Bakanlıktan 

alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısı, 

diğer şirketlerde ise yönetim kurulunca 

hazırlanmış değişiklik tasarısı, 

g) Gündemde esas sözleşme değişikliği 

varsa, izne tabi şirketlerde Bakanlıktan 

alınan izin yazısı ve eki değişiklik tasarısı, 

diğer şirketlerde ise yönetim kurulunca 

hazırlanmış değişiklik tasarısı, 



ğ) Hazır bulunanlar listesi, ğ) Hazır bulunanlar listesi ile varsa 

hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin 

Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan 

pay sahipleri çizelgesi, 
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h) Genel kurul erteleme üzerine 

toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya 

ilişkin toplantı tutanağı, 

h) Genel kurul erteleme üzerine 

toplantıya çağrılmışsa bir önceki toplantıya 

ilişkin toplantı tutanağı, 

fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır 

bulundurulur. 

fiziki ve/veya elektronik ortamda hazır 

bulundurulur. 

Hazır bulunanlar listesi Hazır bulunanlar listesi 

MADDE 16 MADDE 16 

(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. 

(1) Genel kurul toplantısına 

katılabilecekler listesi; 6362 sayılı Kanunun 

13 üncü maddesi uyarınca kayden izlenen 

paylar ile hamiline yazılı paylar 

bakımından Merkezi Kayıt Kuruluşundan 

sağlanan pay sahipleri çizelgesine, diğer 

paylardan senede bağlanmamış bulunan 

veya nama yazılı olan paylar ile ilmühaber 

sahipleri için pay defteri kayıtlarına göre 

yönetim kurulunca hazırlanır ve söz konusu 

liste yönetim kurulu başkanı veya başkanın 

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 temsile yetkili olan 

kişilerin kimlikleriyle beraber yetki 

belgelerini ibraz etmek suretiyle imzalarlar. 

Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini 

temsilen genel kurula katılacakların ayrıca 

temsil belgelerini de ibraz etmeleri 

zorunludur. 
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(3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri 

genel kurul toplantı gününden en geç bir 

(3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, 

Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan 



gün önce, bu senetlere zilyet olduklarını 

ispatlayarak giriş kartı almak ve ibraz 

etmek suretiyle genel kurul toplantısına 

katılabilirler. 

pay sahipleri çizelgesinde isim veya 

unvanları bulunmak ve hamiline yazılı 

pay senedine zilyet olduklarını genel 

kurul toplantısına katılabilecekler 

listesini imzalamadan önce yönetim 

kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul 

toplantısına katılabilirler. 

 
Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak 

Bakanlık Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (R.G.-

29.05.2021/31495) m.4 

(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 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 

(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. 

şirketlerde genel kurula vekâleten katılma 

ve oy kullanılmasına ilişkin düzenlemeleri 

saklıdır. 
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Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
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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 temsile yetkili birden fazla 

kişinin genel kurula katılması durumlarında 

ise bunlardan ancak birisi tarafından oy 

kullanılabilir. Oy kullanmaya kimin yetkili 

olduğunun yetki belgesinde gösterilmesi 

şarttır. Bu fıkra hükmü Kanunun 429 uncu 

maddesi uyarınca payların birden fazla 

kişiye tevdi edildiği durumda her biri oy 

hakkı sahibi olan tevdi eden temsilcilerine 

uygulanmaz. 

 
Değişik fıkra: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak 

Bakanlık Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (R.G.-

29.05.2021/31495) m.4 

(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. 

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 

(1) Yönetim kurulu tarafından çağrısı 

yapılan genel kurul toplantılarında Bakanlık 

temsilcisinin bulundurulması için; yönetim 

kurulu üyelerinden herhangi biri tarafından 

veya şirketi temsile yetkili kılınan kişilerce 

toplantının yer, gün ve saati bildirilmek 

suretiyle toplantı tarihinden en az on gün 



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. 

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 
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Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile 

Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık 

Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-29.05.2021/31495) m.5 

(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. 

 
Hamiline yazılı pay senedi 
sahipleri için geçiş hükmü 

 
Ek kenar başlığı: Anonim Şirketlerin 

Genel Kurul Toplantılarının Usul ve 

Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 

Bakanlık Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (R.G.-

29.05.2021/31495) m.6 



 
GEÇİCİ MADDE 3 

 
Ek madde: Anonim Şirketlerin Genel 

Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları 

ile Bu Toplantılarda Bulunacak 

Bakanlık Temsilcileri Hakkında 

Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 

Dair Yönetmelik (R.G.-

29.05.2021/31495) m.6 

 
(1) 31/12/2021 tarihine kadar, genel 

kurulu toplantıya çağıranlar, Kanunun 

geçici 14 üncü maddesi uyarınca 

Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek 

üzere şirkete başvuruda bulunan ancak 

henüz Merkezi Kayıt Kuruluşuna 

bildirilmeyen pay sahiplerini de genel 

kurula katılabilecekler listesine dâhil 

eder. Hamiline yazılı pay senedi sahibi; 

gerçek kişi ise kimliğini, tüzel kişi ise 

tüzel kişiyi temsile yetkili olduğunu 

gösteren yetki belgesi ve kimliğini ibraz 

etmek suretiyle genel kurula 

katılabilecekler listesini imzalar. 

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 

Değişik: Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 

Toplantılarda Bulunacak Bakanlık 

Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 

(R.G.-29.05.2021/31495) m.7 
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