
 

 

 

 

 

 

Anonim Şirket Genel Kurul Toplantılarına 

İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler 

 

 

 

Resmi Gazete’nin 29 Mayıs 2021 tarihli nüshasında, Anonim 

Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu 
Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında 
Yönetmelik’in bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır. 

Özellikle hamiline yazılı hisse senedi çıkaran Şirketleri ve 
ortaklarını ilgilendiren değişiklikler aşağıdaki gibidir. 

• Mevzuat değişikliklerine paralel bir şekilde Yönetmelikte 

geçen  “temsil ve ilzam” ibareleri “temsil” olarak 

değiştirilmiştir. 

• Genel kurul toplantısında hazır bulundurulacak 

belgelere, hamiline yazılı pay senedi sahiplerine ilişkin 
Merkezi Kayıt Kuruluşundan temin edilecek pay 

senetler çizelgesi eklenmiştir. Bu değişiklik hamiline yazılı 
pay senedi çıkarmış olan Şirketleri ilgilendirmektedir. 

• Hamiline yazılı pay senedi sahiplerinin genel kurula 

katılma şekli değiştirilmiştir.  Yönetmeliğin 18/3 
düzenlemesine göre, Hamiline yazılı pay senedi 
sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay 

sahipleri çizelgesinde isim veya unvanları bulunmak ve 
hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel 

kurul toplantısına katılabilecekler listesini imzalamadan 
önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul 
toplantısına katılabilirler 
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• Diğer taraftan, 2021 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, Yönetmeliğe geçici 

3’ncü madde eklenmiş olup, içeriği aşağıdaki gibidir. 

“Hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş hükmü 

Geçici Madde 3 – (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.” 

• Ayrıca Yönetmelik adının güncellenmiş halini içerecek şekilde, ek5’te yer alan İç 

Genelge güncellenmiştir. 

• Kanun değişikliğine paralel olarak, Yönetmelikte uyum sağlamak için, 

Yönetmeliğin 11/g maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

 

Yapılan değişiklikler, 29 Mayıs 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

Dr. Celal Çelik 

Yeminli Mali Müşavir 
 
 

 
 

SİRKÜLER EKİ: ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU 

TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 
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ECC SİRKÜLER EKİ: 135 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ 

29 Mayıs 2021 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 31495 

YÖNETMELİK 

Ticaret 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 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 11 inci 

maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“ğ) Hazır bulunanlar listesi ile varsa hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan 

sağlanan pay sahipleri çizelgesi,” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Genel kurul toplantısına katılabilecekler listesi; 6362 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi 

uyarınca kaydenizlenen 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.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin ikinci ve sekizinci fıkralarında yer alan “temsil ve ilzama” 

ibareleri “temsile” olarak, aynı maddenin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Hamiline yazılı pay senedi sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri çizelgesinde isim 

veya unvanları bulunmak ve hamiline yazılı pay senedine zilyet olduklarını genel kurul toplantısına katılabilecekler 

listesini imzalamadan önce yönetim kuruluna ispatlamak suretiyle genel kurul toplantısına katılabilirler.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “temsil ve 

ilzama” ibaresi “temsile” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 

“Hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiş hükmü 

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) 31/12/2021 tarihine kadar, genel kurulu toplantıya çağıranlar, 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.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin EK-5 İç Yönerge Örneğinin 2 nci ve 16 ncı maddelerinde yer alan “Anonim 

Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelik” ibareleri “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda 

Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür. 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 
Tarihi Sayısı 

28/11/2012 28481 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin 

Tarihi Sayısı 
1- 27/10/2015 29515 
2- 9/10/2020 31269 
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