
 

30 Ağustos 2012 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili olarak, 28-29 Ağustos 2012 tarih ve 28395-28396 

sayılı Resmi Gazeteler’de yayımlanan,  

• Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin 

Yönetmelik (28 Ağustos 2012), 

• Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında 

Yönetmelik (28 Ağustos 2012), 

• Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında 

Yönetmelik (28 Ağustos 2012), 

• Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy 

Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (29 Ağustos 2012), 

• Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 

Hakkında Tebliğ (29 Ağustos 2012), ve 

• Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda 

Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ (29 Ağustos 2012) 

hakkında özet bilgiyi aşağıda dikkatinize sunuyoruz. 

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik 

Anılan yönetmelik ile anonim şirket genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, 

öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin esaslar belirlenmiştir. 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1527. Maddesi uyarınca genel kurul toplantısına elektronik 

ortamda katılarak, oy kullanma sistemini kullanacak şirketlerin bu yönetmelik kapsamındaki 

esas sözleşme değişikliği ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmesi gerekecektir. 

Bu yönetmelik 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce çağrısı yapılmış genel kurullara yönetmelik 

hükümleri uygulanmayacaktır. 

Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunun Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında 

Yönetmelik 

Anılan yönetmelik ile şirketlerin yönetim organları tarafından düzenlenecek yıllık faaliyet 

raporunun içeriği belirlenmiştir. Faaliyet raporunda bulunması gereken unsurlar ve genel ilkeler 

detaylı bir şekilde açıklanmıştır. 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120829-10.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120829-10.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120829-11.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120829-11.htm
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Yıllık faaliyet raporu ilgili olduğu hesap döneminin bitimini izleyen iki ay içinde hazırlanacak ve 

şirketin yönetim kurulu başkan ile üyeleri tarafından imzalanarak onaylanacaktır. Yönetim organı 

üyelerinden birinin yıllık faaliyet raporunda yer alan bilgilerle ilgili farklı görüşte olması halinde, 

itiraz ettiği hususlar gerekçeleri ile birlikte yıllık faaliyet raporunda belirtilecektir. 

Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (28 Ağustos 2012) yürürlüğe girmiştir. 

Ticaret Şirketlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenmesi Hakkında 

Yönetmelik 

Anılan yönetmelik ile şirketlerin denetime tabi işlemlerinin belirlenmesi ile Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı tarafından denetlenmesine ilişkin ilkeler ve usul düzenlenmiştir. Bakanlıkça 

yapılacak denetimin amacı, ticaret şirketlerinin Türk Ticaret Kanunu’na dayanarak çıkarılan 

düzenleyici işlemlere uygun işlem yapmalarını sağlamaktır. Yönetmelikte denetime tabi 

işlemler, denetim ilkeleri, denetim teknikleri ve denetlenen şahısların yükümlülükleri 

belirtilmiştir. 

Bakanlık denetim elemanları tarafından yapılan denetimler sonucunda yönetmelikte belirtilen 

çeşitli raporlar düzenlenecektir. 

Bu yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (28.08.2012) yürürlüğe girmiştir. 

Halka Açık Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Birikimli Oy 

Kullanımına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ 

Anılan tebliğ ile çoğunluğa sahip olmayan pay sahiplerinin, şirketin yönetim kuruluna üye 

seçtirebilmelerine imkan sağlayacak birikimli oy kullanımına ilişkin usul ve esaslar 

düzenlenmiştir. 

Bu tebliğ Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte (29.08.2012) yürürlüğe girmiştir. 

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi 

Hakkında Tebliğ 

Anılan tebliğ anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride 

bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya imkan tanıyan elektronik genel kurul 

sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve 

esasları belirlemiştir. 

Bu tebliğ 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda 

Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ 

Anılan tebliğ, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve müdürler kurulu toplantılarına, 

kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ortaklar 

kurulu veya genel kurul toplantılarına, elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş 

açıklama, oy kullanma ve elektronik toplantı sisteminin işleyişine denetimine ilişkin usul ve 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120829-10.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120829-10.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120829-11.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/08/20120829-11.htm


 3  
 

esasları ile konuyla ilgili olarak şirket sözleşmesine konulması gereken hüküm örneğini 

içermektedir. 

Bu tebliğ 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girecektir. 

________________ 

 

Konuyla ilgili sorularınızı Esin Çamlıbel (ecamlibel@turunc.av.tr), Noyan Turunç 

(nturunc@turunc.av.tr) veya Kerem Turunç’a (kturunc@turunc.av.tr) yöneltebilirsiniz. 
 

 

Elektronik posta adresiniz değiştiyse veya bültenlerimizi almak istemiyorsanız, lütfen info@turunc.av.tr adresine elektronik posta gönderiniz. 
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