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ESKİ METİN YENİ METİN 

OLAĞAN VE OLAĞANÜSTÜ GENEL 

KURULLAR: 

Madde 13- Kanun ve ana sözleşme hükümleri 

uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. 

Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak 

toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket’in hesap 

döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde 

ve yılda en az bir kere toplanır. Olağanüstü Genel 

Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve 

zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme 

uyarınca toplanır ve karar verir. Genel Kurul 

toplantılarına Yönetim Kurulu üyeleri ile 

Deneticilerin katılmaları esastır; ayrıca gündemdeki 

konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve 

açıklamalarda bulunması gerekenler de hazır 

bulundurulmak gerekir. Ancak toplantıda hazır 

bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların 

katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul 

Başkanı tarafından açıklanır. 

 

Ayrıca Yönetim Kurulu üyeliğine aday kişilerin de 

seçimin yapılacağı Genel Kurul toplantısında hazır 

bulunmaları gerekli olup kendilerine yöneltilecek 

soruları cevaplamaları sağlanır. Adaylar hakkında 

kimlik bilgileri, eğitim düzeyi, son 5 yılda üstlenmiş 

bulunduğu görevleri, Şirket ile ilişkisinin düzeyi ve 

niteliği, yönetim kurulu üyelik deneyimi, aldığı resmi 

görevler, finansal durumu, kamudaki mal bildirimi ile 

bağımsız niteliği sahip bulunup bulunmadığı ile 

Şirket faaliyetlerini etkileyebilecek sair nitelikleri 

Genel Kurula açıklanmak gerekir. Genel Kurul 

tarafından aksine karar verilmedikçe toplantılar 

ilgililere ve medyaya açık olarak yapılır. 
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Şirketin genel kurul toplantılarına katılma 

hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk 

Ticaret Kanununun 1527 nci maddesi uyarınca 

elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, 

Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak 

Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri 

uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına 

elektronik ortamda katılmalarına, 

görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy 

kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik genel 

kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için 

oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. 

Yapılacak tüm genel kurul toplantılarında esas 

sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan 

sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, 

anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen 

haklarını kullanabilmesi sağlanır. 

 

 


