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• Kuruluş ve esas sermaye değişikliği bakanlık iznine tabi 

olan şirketlerin bütün genel kurulları

• Elektronik ortamda katılım sistemini uygulayan şirketlerin 

genel kurulları

• Yurtdışında yapılacak; 

− Bütün genel kurullar

− Bütün imtiyazlı pay sahipleri özel kurulları

• Gündeminde;

− Sermayenin artırılması veya azaltılması bulunan genel kurullar

− Kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi veya çıkılması, kayıtlı sermaye 
sistemi tavanının artırılmasına ilişkin konular bulunan genel kurullar

− Faaliyet konusunun değiştirilmesine ilişkin esas sermaye değişikliği 
bulunan genel kurullar

− Birleşme, bölünme veya tür değişikliği konuları bulunan genel 
kurullar
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Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu
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Bakanlık Temsilcisi Bulundurma Zorunluluğu

•Bankalar •Finansal kiralama şirketleri •Faktoring şirketleri 

•Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri • Varlık yönetim 

şirketleri •Sigorta şirketleri • A.Ş. şeklinde kurulan holdingler 

•Döviz büfesi işleten şirketler •Umumi mağazacılıkla uğraşan 

şirketler •Tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri •Ürün ihtisas 

borsası şirketleri •Bağımsız denetim şirketleri •Gözetim şirketleri 

•Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri •28/7/1981 tarihli 

ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa tâbi şirketler •Serbest 

bölge kurucusu ve işleticisi anonim şirketleri
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• Olağan genel kurullar

• Olağanüstü genel kurullar

• İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulları

• Elektronik ortamda yapılan genel kurullar
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Genel Kurul Toplantı Çeşitleri

Genel Kurul Toplantı Zamanı
• Olağan genel kurullar, her hesap dönemi sonundan 

itibaren 3 ay içinde yapılır.

• Olağanüstü genel kurullar, şirket için toplantının 
yapılmasını gerektiren durumların ortaya çıktığı 
zamanlarda yapılır.

• İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu, genel kurul tarafından 
imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek mahiyette 
esas sözleşme değişikliğine karar verilmesi halinde, anılan 
karar tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde yapılır.



ESKİŞEHİR SMMM ODASI

• Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması

• Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun 
okunması ve müzakeresi

• Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki

• Yönetim kurulu üyelerinin ibrası

• Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları 
oranlarının belirlenmesi

• Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye 
ve prim gibi hakların belirlenmesi

• Faaliyet yılı içinde eksilen ve yerine atanan yönetim kurulu 
üyelerinin onaylanması

• Görev süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyelerinin 
seçilmesi, şayet esas sözleşmede görev süreleri 
belirtilmemişse görev sürelerinin tespiti

• Lüzum görülecek sair hususlar
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Gündem

A.Ş. «bağımsız denetime» tabi ise 

denetçi raporlarının okunması ve 

yeni denetçilerin seçilmesi maddeleri 

gündeme konulacaktır.
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Gündem

A.Ş. «bağımsız denetime» tabi ise 

denetçi raporlarının okunması ve 

yeni denetçilerin seçilmesi maddeleri 

gündeme konulacaktır.

Görüşülecek konu önceden tespit 

edilip gündeme yazılmadan «lüzum 

görülecek sair hususlar» şeklinde bir 

gündem maddesi (dilek ve 

temenniler gibi) belirtilemez.



ESKİŞEHİR SMMM ODASI

• 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.
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Çağrı (Toplantıya Davet)



ESKİŞEHİR SMMM ODASI

• Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri 

hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce 

yapılır. 

• 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. 

• Azlığın istemi üzerine, 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.
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İlan Usulü
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• Bütün pay sahipleri veya temsilcileri, aralarından biri 

itirazda bulunmadığı takdirde, çağrı usulüne uyulmaksızın 

genel kurul olarak toplanabilir.

• Ancak toplantı nisabının toplantının devam ettiği sürece 

korunması gerekir.
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Çağrısız Genel Kurul



ESKİŞEHİR SMMM ODASI

• Başvuru, yönetim kurulu üyelerinden herhangi biri 

tarafından (veya şirketi temsil ve ilzama yetkili kılınan 

kişilerce) toplantı gününden en az 10 gün önce dilekçe ile 

yapılır. 

− Genel kurulun, yönetim kurulu dışında çağırmaya yetkili olanlar 
tarafından çağrılması halinde, dilekçe bunlar tarafından imzalanır.

• Müracaatın 10 günden daha kısa bir sürede yapılabilmesi 

müracaat merciinin uygun görüşüne bağlıdır.

• Yurtdışında yapılacak toplantılarda bu süre 30 gündür.
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Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi İçin Başvuru



ESKİŞEHİR SMMM ODASI

• 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

• Dilekçeyi imzalayanların imza sirküleri

− Genel kurulun mahkemece izin verilmiş pay sahipleri tarafından 
toplantıya çağrılması halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir 
örneği

− Genel kurulun mahkemece atanmış kayyım tarafından çağrılması 
halinde buna ilişkin mahkeme kararının bir örneği

− İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulunun toplantıya çağrılması halinde 
mahkeme kararına dayanıyor ise buna ilişkin mahkeme kararının bir 
örneği

• Gündem

• Bakanlık Temsilcisinin ücretine ilişkin banka dekontu.
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Başvuru Dilekçesine Eklenecek Belgeler



ESKİŞEHİR SMMM ODASI

• Şirketin esas sözleşmesi

• Pay defteri

• Toplantıya çağrının yapıldığını gösteren gazete ve diğer 

belgeler

• Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporu

− Denetçi raporu (bağımsız denetime tabi ise)

• Finansal tablolar

• Gündem

• Gündemde esas sözleşme değişikliği varsa, izne tabi 

şirketlerde Bakanlıktan alınan izin yazısı ve eki değişiklik 

tasarısı, diğer şirketlerde ise hazırlanan değişiklik tasarısı,

• Hazır bulunanlar listesi

• Genel kurul erteleme üzerine toplantıya çağrılmışsa bir 

önceki toplantıya ilişkin toplantı tutanağı
14
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Toplantıda Hazır Bulunması Gereken Evraklar
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• Hazır bulunanlar listesinin imzalanması

• Toplantının açılması ve yönetimi

• Toplantının yönetimi için divanın oluşturulması

• Toplantı gündeminin okunması

• Toplantı gündeminde değişiklik ve ilave edilecek hususların 

talep edilmesi durumunda gerekli oylamanın yapılması ve 

gündemde değişiklik ve ilavesinin sağlanması

• Toplantı gündeminin görüşülmesi

• Toplantı tutanağının düzenlenmesi

• Toplantı başkanı ve yazmanı (seçilmişse başkan yardımcısı) 

ile Bakanlık Temsilcisinin (varsa) tarafından toplantı 

tutanağı, hazır bulunanlar listesi ve diğer belgelerin 

hazırlanması,

• Muhalefet şerhi varsa şerh koyanların tutanağı imzalaması
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Toplantı Sırasında Yapılacaklar



ESKİŞEHİR SMMM ODASI

• Yönetim kurulunca genel kurul tutanağının noter tasdikli 

bir sureti ile Bakanlık Temsilcisi bulunan toplantılarda 

temsilci görevlendirme yazısının bir nüshası ve Ticaret Sicil 

Müdürlüğünce istenecek diğer belgeler, Ticaret Sicili 

Müdürlüğüne verilir.

• Yönetim kurulu tescil ve ilana tabi hususları, ticaret siciline 

tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan ettirir. (İnternet 

sitesi açmakla yükümlü olan şirketler, genel kurul tutanağını hemen 

internet sitelerinde de ilan eder)

• Toplantı başkanı, hazır bulunanlar listesinin, gündemin ve 

genel kurul toplantı tutanağının birer nüshasını Bakanlık 

Temsilcisine teslim eder.

• Genel kurul işlemleri ile ilgili belgelerin elektronik ortamda 

güvenli elektronik imza ile düzenlenmesi halinde bu 

belgelerde noter onayı aranmaz.
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Toplantı Sonrasında Yapılacak İşlemler
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Toplantı Sonrasında Yapılacak İşlemler



Genel Kurullar
Sorularınız?
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