
 PKF Izmir-Newsletter | January 2018        www.pkfizmir.com 

 

PKF IZMIR – GERMAN DESK TEAM 
 

 
                                                   Accountants &  

              business advisers 
 
 
 

 

PKF IZMIR Newsletter 01 |18
&  

 

 
 
 
 
 
Sayın Okuyucularımız, 
 
Bu ayki sayımızda Anonim Şirketlerin Genel Kurul toplantı ve 
karar nisapları ile ilgili hazırladığımız tabloları bulabilirsiniz. 
 
 
 
Saygılarımızla, 
 
  
PKF Izmir 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İçindekiler 
 

 Toplantı ve Karar Nisapları  
 

 Diğer Genel Kurul Kararları  
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Toplantı ve Karar Nisapları  

                                                                 
1 Kanunda veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hallar hariç, sermayenin en az dörtte birini 
karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. 
2 Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde. 
3 Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde. 
4 Esas sözleşmede daha ağır bir nisap öngörülmediği takdirde. 

 

ANONİM ŞİRKETLERDE GENEL KURUL TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 
 

 

 

 

 
Toplantı Nisabı 

 

 
Karar Nisabı 

 

 1.Toplantı 2.Toplantı 

Genel Kurul ( Türk Ticaret 
Kanunu m.418) 

1/41 Nisap aranmaz 

 
Toplantıda hazır bulunanların 
çoğunluğu 
 

 
Esas sözleşme değişiklikleri 
(Genel – Türk Ticaret 
Kanunu m.421/1) 
 

1/22 1/3 
Toplantıda hazır bulunanların 
çoğunluğu 

Tasfiye halinde genel kurul ( 
Türk Ticaret Kanunu 
m.546/3) 

1/4 Nisap aranmaz 

 
Toplantıda hazır bulunanların 
çoğunluğu 

 

 
Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören şirketlerde 
 

 
Sermayesinin artırılması ve 
kayıtlı sermaye tavanının 
yükseltilmesine ilişkin esas 
sözleşme değişiklikleri (Türk 
Ticaret  Kanunu m.421/5) 
 

1/43 Nisap aranmaz 
Toplantıda hazır bulunanların 
çoğunluğu 

 
Birleşmeye, bölünmeye ve 
tür değiştirmeye ilişkin 
kararlar ( Türk Ticaret 
Kanunum.421/5) 
 

1/44 Nisap aranmaz 

 
Toplantıda hazır bulunanların 
çoğunluğu 
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Anonim Şirketlerde Diğer Genel Kurul Kararları   
 

ANONİM ŞİRKETLERDE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI 
 

 

 

 
Toplantı Nisabı 

 
Karar Nisabı 

Bilanço zararlarının kapatılması için 
yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan 
kararlar ( Türk Ticaret Kanunu m.421/f.2) 

Oybirliği Oybirliği 

 
Şirketin merkezinin yurt dışına 
taşınmasına ilişkin kararlar ( Türk Ticaret 
Kanunu m.421/f.2) 

Oybirliği Oybirliği 

Şirketin işletme konusunun tamamen 
değiştirilmesi (Türk Ticaret Kanunu 
m.421/f.3) 

 
Sermayenin en az %75’ini 
oluşturan payların sahiplerinin 
veya temsilcilerinin olumlu 
oylarıyla 
 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan 
payların sahiplerinin veya 
temsilcilerinin olumlu oylarıyla 
 

İmtiyazlı pay oluşturulması (Türk Ticaret 
Kanunu m.421/f.3) 

 
Sermayenin en az %75’ini 
oluşturan payların sahiplerinin 
veya temsilcilerinin olumlu 
oylarıyla 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan 
payların sahiplerinin veya 
temsilcilerinin olumlu oylarıyla 
 

Nama yazılı payların devrinin 
sınırlandırılması (Türk Ticaret Kanunu 
m.421/f.3) 

 
Sermayenin en az %75’ini 
oluşturan payların sahiplerinin 
veya temsilcilerinin olumlu 
oylarıyla 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan 
payların sahiplerinin veya 
temsilcilerinin olumlu oylarıyla 
 

Sermayenin azaltılması (Türk Ticaret 
Kanunu m.473/f.3) 

Sermayenin en az %75’ini 
oluşturan payların sahiplerinin 
veya temsilcilerinin olumlu 
oylarıyla 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan 
payların sahiplerinin veya 
temsilcilerinin olumlu oylarıyla 
 

 
Fesih ve tasfiye genel kurulu (Türk Ticaret 
Kanunu m.529/f.1/d) 

Sermayenin en az %75’ini 
oluşturan payların sahiplerinin 
veya temsilcilerinin olumlu  
oylarıyla 
 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan 
payların sahiplerinin veya 
temsilcilerinin olumlu oylarıyla 
 

 
Tasfiyeden dönülmesi (Türk Ticaret 
Kanunu m.548/f.1) 
 

Sermayenin en az %60’ı Sermayenin en az %60’ının oyu 

Yönetim Kurulu Kararları (Türk Ticaret 
Kanunu m.390/f.1) 

Üye tam sayısının çoğunluğu5 

 
Toplantıda hazır bulunan üyelerin 
çoğunluğu 
 

Birleşme Kararı  (Türk Ticaret Kanunu 
m.151/f.1/a) 

 
Esas veya çıkarılmış sermayenin 

çoğunluğu temsil edilmelidir. 
 

Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü 

Bölünme Sözleşmesi veya bölünme 
planının onanması ile ilgili genel kurul 

 
Esas veya çıkarılmış sermayenin 

Genel Kurulda mevcut oyların ¾’ü 

                                                                 
5 Esas sözleşmede ağırlaştırıcı bir hüküm bulunmadığı takdirde 



 
 

 Izmir - German Desk Newsletter 
   

PKF Izmir-Newsletter | January 2018       
 www.pkfizmir.com 

 

(Türk Ticaret Kanunu m.173/f.2) çoğunluğu temsil edilmelidir. 
 

 
Oranın korunmadığı bölünmede onama 
kararı (Türk Ticaret Kanunu m.173/f.3) 
 

Esas veya çıkarılmış sermayenin 
çoğunluğu temsil edilmelidir. 

 

Devreden şirkette oy hakkını haiz 
ortakların en az %90’nı 

 
Tür değiştirme kararı (Türk Ticaret 
Kanunu m.189/f.1/a)-Genel kural  
 

 
Esas veya çıkarılmış sermayenin 

2/3’nü karşılaması şartıyla 
(Anonim şirketin limited şirkete 

dönüştürülmesi halinde, ek 
ödeme veya kişisel edim 
doğacaksa, kararlar tüm 

ortakların katılımı ile alınır) 

 

Genel Kurulda mevcut oyların 2/3’ü 
(Anonim şirketin limited şirkete 

dönüştürülmesi halinde, ek ödeme 
veya kişisel edim doğacaksa, kararlar 

tüm ortakların katılımı ile alınır) 

 

Anonim şirketin kooperatife 
dönüşmesine ilişkin karar (Türk Ticaret 
Kanunu m.189/f.1/b) 

Tüm ortakların onayı     Tüm ortakların onayı                                

Önemli miktarda şirket aktiflerinin toptan 
satış kararı 

Sermayenin en az %75’ini 
oluşturan pay sahiplerinin  
katılımı 
 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan 
pay sahiplerinin ya da temsilcilerinin 
olumlu oylarıyla  
 

Her çeşidi ile tahviller, finansman 
bonoları, varlığa dayalı senetler, iskonto 
esası üzerine düzenlenenler de dahil 
diğer borçlanma senetleri, alma ve 
değiştirme hakkını haiz senetler ile her 
çeşit menkul kıymetlerin ihracı veya bu 
hususta yönetim kuruluna yetki 
verilmesine ilişkin genel kurul kararları   

Sermayenin en az %75’ini 
oluşturan pay sahiplerinin veya 

temsilcilerinin katılımı 

Sermayenin en az %75’ini oluşturan 
pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 
olumlu oyu  
 

İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurul 
Toplantısı Kararları 

İmtiyazlı payları temsil eden 
sermayenin en az %60’ına sahip 

pay sahiplerinin veya 
temsilcilerinin katılımı 

 

 
Toplantıda temsil edilen payların 
çoğunluğunun olumlu oyu 

 

 

 

İLETİŞİM 

 
PKF IZMIR – GERMAN DESK 

Atatürk Caddesi Mayıs İş Merkezi Ekim Apt. No:174/1 Pasaport 
Konak - İzmir  
 

Panel Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik Limited Şirketi 
 
 
 

Merve Uysal Selman Uysal  

PKF Izmir, German Desk Partner  International Liasion Partner  

T +49 151 470 25 310 

T +90 533 246 31 00 

merveuysal@pkfizmir.com 

 

T: +90 532 743 96 76 

selmanuysal@pkfizmir.com 

 
Please send any enquiries and comments to: merveuysal@pkfizmir.com 
The contents of the PKF Izmir Newsletter do not purport to be a full statement on any given problem nor should they be relied upon as a subsitute for 
seeking tax and other professional advice on the particularities of individual cases. Moreover, while every care is taken to ensure that the contents of 
the PKF Izmir Newsletter reflect the current legal status, please note, however, that changes to the law, to case law or adminstation opinions can always 
occur at short notice. Thus it is always recommended that you should seek personal advice before you undertake or refrain from any measures.  
* Panel Serbest Muhabesebicilik Mali Müşavirlik Ltd. Şti. (PKF-Izmir) is an exclusive correspondent firm of PKF International Limited network of legally 
independent member firms and does not accept any responsibility or liability for the actions or inactions on the part of any other individual member firm or firms.

 
  

    


