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SİRKÜLER         İstanbul, 06.11.2015 

Sayı: 2015/161        Ref: 4/161  
 

Konu: 

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI 

İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 

YÖNETMELİK YAYINLANMIŞTIR 

 

27.10.2015 tarih ve 29515 sayılı Resmi Gazete’de “Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayınlanmıştır.  

 

28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul 

Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

 

Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 14: Toplantı başkanlığı 

 

(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. 

Madde 14: Toplantı başkanlığı 

 

(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. 

(3) Belirlenen toplantı başkanı öncelikle 

toplantıya katılım hakkı veren belgelerin 

mevzuata uygunluğunun yönetim organınca 

kontrol edilip edilmediğini tespit ederek, hazır 

bulunanlar listesini imzalar. 

 

Aynı Yönetmeliğin 33. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 
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Değişiklik öncesi madde metni:   Değişiklik sonrası madde metni: 

 
Madde 33: Bakanlık temsilcilerinin nitelikleri 

(1) Temsilcilerin aşağıda sayılan niteliklere sahip 

olmaları gerekir: 

a. Genel Müdürlükte veya il müdürlüklerinde asil 

memur olarak çalışıyor olmak. 

b. Bakanlıkça veya il müdürlüklerince 

düzenlenen eğitime katılmış olmak ve bu eğitim 

sonunda Bakanlıkça yapılacak sınavda başarılı 

olmak. 

c. Görev sorumluluğuna ve temsil yeteneğine 

sahip 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. 

(3) Bakanlık temsilcisi olarak görevlendirilecek 

kişilerin belirlenmesi için yapılacak sınavlara 

ilişkin usul ve esaslar Genel Müdürlükçe 

belirlenir. 

(4) Genel Müdürlükte, daire başkanı ve üstü 

kadrolarında bulunanlar ile il müdürleri için 

birinci fıkranın (b) bendinde yer alan sınav şartı 

aranmaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Madde 33: Bakanlık temsilcilerinin nitelikleri 

(1) Temsilcilerin aşağıda sayılan niteliklere sahip 

olmaları gerekir: 

a. Genel Müdürlükte veya il müdürlüklerinde asil 

memur olarak çalışıyor olmak. 

b. Üçüncü fıkrada öngörülen sınavlarda 

başarılı olmak. 

c. Görev sorumluluğuna ve temsil yeteneğine 

sahip 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. 

(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. 

(4) Genel Müdürlükte, daire başkanı ve üstü 

kadrolarında bulunanlar ile il müdürleri için 

birinci fıkranın (b) bendinde yer alan sınav şartı 

aranmaz. 

 

 

Değişiklikler 27.10.2015 günü yürürlüğe girmiştir.  
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Saygılarımızla,  

 

DENGE İSTANBUL YEMİNLİ 

           MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. 

 

 

EK: 

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda 

Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik 

Yapılmasına Dair Yönetmelik 

 

 

(*) Sirkülerlerimizde yer verilen açıklamalar sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tereddüt edilen 

hususlarda kesin işlem tesis etmeden önce konusunda uzman bir danışmandan görüş ve destek 

alınması tavsiyemiz olup; sadece sirkülerlerimizdeki açıklamalar dayanak gösterilerek 

yapılacak işlemler sonucunda doğacak zararlardan müşavirliğimiz sorumlu olmayacaktır.  

 

(**) Sirkülerlerimiz hakkında görüş, eleştiri ve sorularınız için aşağıda bilgileri yer alan 

uzmanlarımıza yazabilirsiniz.   

 

Erkan YETKİNER  

YMM 

Mazars/Denge, Ortak 
eyetkiner@mazarsdenge.com.tr 
 

Güray ÖĞREDİK  

SMMM 

Mazars/Denge, Kıdemli Müdür 
gogredik@mazarsdenge.com.tr 
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27 Ekim 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29515 

YÖNETMELİK 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE 

ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE 

TİCARET BAKANLIĞI 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 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında 

Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(3) Belirlenen toplantı başkanı öncelikle toplantıya katılım hakkı veren belgelerin mevzuata uygunluğunun 

yönetim organınca kontrol edilip edilmediğini tespit ederek, hazır bulunanlar listesini imzalar.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile üçüncü fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“b) Üçüncü fıkrada öngörülen sınavlarda başarılı olmak.” 

“(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.” 

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 

  
 


