
ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 

 

Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik  28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanmıştır. Yönetmeliğin 22. maddesinde belirlenen toplantı ve karar nisapları 

aşağıda tablo şeklinde çıkarılmıştır. 

 

Sıra 

No 

Genel Kurul Toplantı 

Konusu 

1. Toplantı 

Nisabı 

2. Toplantı 

Nisabı 

Karar 

Nisabı (*) 

  

1 

Esas sözleşmede daha ağır bir 

nisap öngörülmemiş ve 

yönetmelikte belirlenmemiş 

diğer konular hakkındaki 

kararlar 

Şirket sermayesinin 

1/4 

(Nisap toplantı 

süresince 

korunmalıdır) 

Toplantıda hazır 

bulunan pay sahipleri 

veya temsilcilerinin 

temsil ettikleri 

sermaye ile (miktarı ne 

olursa olsun) 

Hazır bulunanların 

oylarının çoğunluğu 

  

2 

Şirket merkezinin yurtdışına 

taşınması, bilânço zararlarının 

kapatılması için yükümlülük ve 

ikincil yükümlülük kabul 

edilmesi hakkındaki kararlar 

Sermayenin tümünü 

oluşturan pay 

sahiplerinin veya 

temsilcileri 

Sermayenin tümünü 

oluşturan pay 

sahiplerinin veya 

temsilcileri 

Sermayenin tümünü 

oluşturan pay 

sahiplerinin veya 

temsilcilerinin 

oy birliğiyle 

  

3 

İşletme konusunun tamamen 

değiştirilmesine ilişkin esas 

sözleşme değişikliği kararları 

    

Sermayenin en az 

%75’ni oluşturan pay 

sahiplerinin veya 

temsilcilerinin olumlu 

oylarıyla 

  

4/A 

  

Tür değiştirme kararı  (9. bölüm 

hükümleri saklı kalmak 

kaydıyla) 

    

Genel kurulda mevcut 

bulunan oyların 2/3  ile 

alınır. Ancak bu kararın 

geçerli olabilmesi için 

karar lehinde kullanılan 

oyların esas veya 

çıkarılmış sermayenin 

2/3 temsil etmesi şarttır 

  

4/B 

Şirketin limited şirkete 

dönüştürülmesinde, ek ödeme 

veya kişisel edim 

yükümlülüğünün doğması 

halinde veya şirketin kooperatife 

dönüştürülmesinde, 

 

Sermayenin tümünü 

oluşturan pay sahipleri 

Sermayenin tümünü 

oluşturan pay sahipleri 

  

Tüm pay sahiplerinin 

oybirliği ile 



5/A  Bölünme kararı     

Genel kurulda mevcut 

bulunan oyların 3/4'ü ile 

alınır. Ancak bu kararın 

geçerli olabilmesi için 

karar lehinde kullanılan 

oyların esas veya 

çıkarılmış sermayenin 

çoğunluğunu temsil 

etmesi şarttır. 

 

 

 

5/B 

 

Bölünme sonucunda, devreden 

şirketteki mevcut pay oranının 

değişmesi halinde devreden 

şirketin bölünme kararı, 

    

 

 

Oy hakkını haiz pay 

sahiplerinin en az 

%90’nı 

  

6/A 

  

Birleşme kararı 
    

Genel kurulda mevcut 

bulunan oyların 3/4'ü ile 

alınır. Ancak bu kararın 

geçerli olabilmesi için, 

karar lehinde kullanılan 

oyların esas veya 

çıkarılmış sermayenin 

çoğunluğunu temsil 

etmesi şarttır 

6/B 

Birleşme sözleşmesinde bir 

ayrılma akçesi öngörülüyorsa, 

(birleşme sözleşmesinin oy 

hakkını haiz pay sahiplerinin) 

    

Oy hakkını haiz pay 

sahiplerinin en az 

%90’nı olumlu oyuyla 

onaylanması şarttır 

  

6/C 

Birleşme nedeniyle şirketin 

işletme konusunun tamamen 

değişmesi halinde (3. bölüm 

nisapları) 

    

  

Sermayenin en az 

%75’ni oluşturan pay 

sahiplerinin veya 

temsilcilerinin olumlu 

oylarıyla 

  

6/D 

 

 

 

İşletme konusunda kısmi 

değişiklik öngörülmesi halinde 

(15. bölüm nisapları) 

 

 

Şirket sermayesinin 

yarısını temsil eden 

pay sahiplerinin hazır 

bulunmaları şarttır 

En geç bir ay içinde 

yapılacak ikinci 

toplantıda şirket 

sermayesinin en az 

üçte birini oluşturan 

pay sahiplerinin hazır 

bulunmaları yeterlidir 

Hazır bulunanların 

oylarının çoğunluğu 



  

7 

Şirket sermayesinin 

azaltılmasına ilişkin esas 

sözleşme değişikliği kararları, 
  

Sermayenin en az %75 

oluşturan pay 

sahiplerinin veya 

temsilcilerinin olumlu 

oylarıyla 

  

8 

 

İmtiyazlı pay oluşturulması ve 

nama yazılı payların devrinin 

sınırlandırılmasına ilişkin esas 

sözleşme değişiklikleri kararı, 

 

    

Toplam sermayenin 

%75’ni temsil eden pay 

sahiplerinin veya 

temsilcilerinin olumlu 

oylarıyla 

  

9 

 

Pay senetleri menkul kıymet 

borsalarında işlem gören 

şirketlerde, sermayenin 

artırılması ve kayıtlı sermaye 

tavanının yükseltilmesine ilişkin 

esas sözleşme değişiklikleri ile 

birleşmeye, bölünmeye ve tür 

değiştirmeye ilişkin kararların 

(esas sözleşmede daha ağır bir 

nisap öngörülmemişse) 

 

Esas sözleşmede daha 

ağır bir nisap 

öngörülmemişse, 

şirket sermayesinin en 

az 1/4'ni oluşturan pay 

sahiplerinin veya 

temsilcilerinin hazır 

bulunmaları ve bu 

nisabın toplantı 

süresince korunması 

şarttır. 

 

Hazır bulunan pay 

sahipleri, sahip 

oldukları payların 

miktarı ne olursa olsun 

müzakere yapmaya ve 

karar vermeye 

yetkilidir 

 

Hazır bulunanların 

oylarının çoğunluğu 

  

  

10 

  

  

Şirketin tasfiyesi kararında,     

Sermayenin %75’ni 

temsil eden pay 

sahiplerinin veya 

temsilcilerinin olumlu 

oylarıyla 

  

11 

Her çeşidi ile tahviller, 

finansman bonoları, varlığa 

dayalı senetler, iskonto esası 

üzerine düzenlenenler de dâhil 

diğer borçlanma senetleri, alma 

ve değiştirme hakkını haiz 

senetler ile her çeşit menkul 

kıymetlerin ihracı veya bu 

hususta yönetim kuruluna yetki 

verilmesi kararları 

    

Sermayenin en az 

%75’ni oluşturan pay 

sahiplerinin veya 

temsilcilerinin olumlu 

oylarıyla 

  

12 

 

 

Genel kurul toplantısında, 

önemli miktarda şirket 

aktiflerinin toptan satışı kararı, 

 

 

 

    

Şirket sermayesinin en 

az %75’ni oluşturan pay 

sahiplerinin olumlu 

oylarıyla 



  

13 

İmtiyazlı pay sahipleri özel 

kurul toplantısında, 

İmtiyazlı payları 

temsil eden 

sermayenin en az 

%60’na sahip pay 

sahiplerinin veya 

temsilcilerinin hazır 

bulunmaları şarttır 

İmtiyazlı payları 

temsil eden 

sermayenin en az 

%60’na sahip pay 

sahiplerinin veya 

temsilcilerinin hazır 

bulunmaları şarttır 

Toplantıda temsil edilen 

payların çoğunluğu 

14 

Şirket süresinin dolmasıyla veya 

genel kurul kararıyla tasfiyeye 

girmiş şirketlerde, tasfiyeden 

dönülmesi kararı (Bu kararın 

alınabilmesi için şirket 

malvarlığının dağıtımına 

başlanmamış olmalıdır.) 

 

    

Şirket sermayesinin en 

az %60’nı oluşturan pay 

sahiplerinin olumlu 

oylarıyla alınır 

  

15 

Diğer esas sözleşme 

değişikliklerinin görüşüleceği 

genel kurul toplantılarında, 

Şirket sermayesinin 

1/2'ni temsil eden pay 

sahiplerinin hazır 

bulunmaları şarttır 

En geç bir ay içinde 

yapılacak ikinci 

toplantıda şirket 

sermayesinin en az 

1/3’ni oluşturan pay 

sahiplerinin hazır 

bulunmaları yeterlidir 

Hazır bulunanların 

oylarının çoğunluğu 

  

16 

3 ila 15 inci bölümlerde 

gösterilen hususlarda, genel 

kurulda karar alınabilmesi için 

esas sözleşmede daha ağır 

nisaplar öngörülebilir. Bu 

durumda söz konusu 

toplantılarda esas sözleşmedeki 

nisaplara göre karar alınır. 

  

    
 

 

 


