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ANONĠM ġĠRKETLERĠN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE 

ESASLARI ĠLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK BAKANLIK TEMSĠLCĠLERĠ 

HAKKINDA YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR 

YÖNETMELĠK 

 

 

29 Mayıs 2021 tarihli ve 31495 sayılı Resmi Gazete’de “Anonim ġirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri 

Hakkında Yönetmelikte DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlanmıştır. Daha 

önce paylaşmış olduğumuz bültenlerde ele aldığımız, Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin 

Merkezi Kayıt KuruluĢuna Bildirilmesi ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ, ve 

ayrıca Hamiline Pay Kayıt Sistemi (HPKS) ile ilgili düzenlemelerin devamı niteliğindeki 

değiĢiklikleri ekteki bültenimizde özetledik.  

 

Buna göre, Yönetmelik uyarınca öne çıkan değiĢiklikler Ģöyledir; 

 

Anonim şirketlerin genel kurul toplantılarında “hazır bulunanlar” listesine ek olarak, “varsa 

hamiline yazılı pay sahiplerine ilişkin Merkezi Kayıt Kuruluşundan sağlanan pay sahipleri 

çizelgesi”nin de bulundurulacağı düzenlenmiştir.  

 

Yönetim Kurulu tarafından genel kurul toplantısına katılabilecekler listesinin 

hazırlanmasında, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu madde 13’e göre kayden izlenen 

paylar ile hamiline yazılı paylar bakımından, Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan sağlanan pay 

sahipleri çizelgesinin esas alınacağı düzenlenmiştir.  

 

Toplantıya Katılma Hakkı başlıklı maddede yapılan değişiklikle, hamiline yazılı pay senedi 

sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan 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 katılabilecekleri belirtilmiştir.  

 

Yönetmelikte ayrıca, hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiĢ hükmü de 

öngörülmüĢtür. Geçiş düzenlemesi, “Hamiline yazılı pay senedi sahipleri için geçiĢ 

hükmü” başlıklı Geçici 3.Madde ile şu şekilde belirlenmiştir: 31 Aralık 2021 gününe kadar 

geçerli olmak üzere, genel kurulu toplantıya çağıranlar, Türk Ticaret Kanunu’nun geçici 14. 
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maddesi
1
 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. Bu hüküm ile 

henüz HPKS’ye kaydı yapılmayan hamiline yazılı pay sahiplerinin genel kurul toplantılarında 

katılabilecekleri hüküm altına alınmıştır.  

 

 

 

 

 

Bülten içeriği genel bilgilendirme amacıyla hazırlanmıĢtır. Detaylı bilgi ya da 

spesifik sorun veya sorularınız için hukukçunuza danıĢınız.  

 

                                                           
1
 TTK Geçici Madde 14: 

(1) Hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31/12/2021 tarihine kadar Merkezi Kayıt 

Kuruluşuna bildirilmek üzere pay senetleri ile birlikte anonim şirkete başvurur. Başvuru 

üzerine anonim şirket yönetim kurulu, beş iş günü içinde hamiline yazılı pay sahipleri ile 

sahip oldukları paya ilişkin bilgileri Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirir. Pay sahipleri anonim 

şirkete başvurmazsa bu Kanundan doğan paya bağlı haklarını gerekli başvuru yapılıncaya 

kadar kullanamaz. 

(2) Birinci fıkra uyarınca başvuruda veya bildirimde bulunmayanlar 562 nci maddenin 

onüçüncü fıkrası uyarınca cezalandırılır. 

 


