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Genel Kurul Danışmanlık Hizmetleri
Olağan Genel Kurul toplantısı nedir ve ne zaman yapılmalı?
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 409. ve 617. maddeleri uyarınca anonim ve limited
şirketlerin şirket hissedarları tarafından mali yılın kapanışına, finansal tabloların onaylanmasına,
bağımsız denetime tabi olan şirketler için denetim raporunun onaylanmasına ve bununla beraber
faaliyet dönemini ilgilendiren gerekli diğer konulara ilişkin gerçekleştirilmesi zorunlu olan
toplantıdır. TTK uyarınca şirket hissedarlarının, her mali yıl sonundan itibaren 3 ay içerisinde Olağan
Genel Kurul toplantısını gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

Olağan Genel Kurul toplantısına hazırlık için neler yapılmalı?
Olağan Genel Kurul toplantısından önce şirket bilançosu kesinleştirilmeli ve toplantıda görüşülecek
konulara ilişkin bir toplantı gündemi hazırlanmalıdır. Ayrıca, TTK’nın 516. ve 610. maddelerine göre
limited şirketlerde şirket müdürleri, anonim şirketlerde ise yönetim kurulu tarafından Faaliyet
Raporu ve gerektiği hallerde Bağlılık Raporu hazırlanmalıdır.

Faaliyet Raporu ve Bağlılık Raporu nedir?
TTK uyarınca faaliyet raporu anonim ve limited şirketlerin o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile finansal
durumunu doğru ve dürüst bir şekilde yansıtan ve yönetim/müdürler kurulu tarafından
hazırlanması zorunlu olan rapordur. Faaliyet Raporu Yönetmeliği ile bu raporda şirketin finansal
durumu, ilgili yıla ait Olağan Genel Kurulda onaylanacak olan kesin finansal tablolara göre
değerlendirilmeli ve şirketin gelişimi ile şirketin karşılaşması muhtemel riskler ortaya
konulmalıdır. Bununla birlikte şirketin Hakim Şirket ve diğer Grup şirketleriyle ilişkileri
belirtilmelidir.
Bağlılık Raporu TTK’nın 199. maddesi uyarınca şirketler topluluğu içerisinde yer alan bağlı
şirketlerin hakim ve diğer bağlı şirketlerle olan ilişkileri hakkında düzenlemesi zorunlu olan
rapordur.

Faaliyet Raporu olmadan Olağan Genel Kurul yapılabilir mi?
TTK’nın 408/d ve 616/d maddeleri uyarınca yıl sonu finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun
onaylanması Genel Kurul’un devredilemez görev ve yetkileri arasındadır. Bu kapsamda Genel Kurul
toplantısı öncesinde şirket finansal tablolarının yanı sıra faaliyet raporunun da hazırlanması ve
onaylanması zorunludur.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?
PwC Finansal Raporlama ve Muhasebe Danışmanlığı ve GSG Hukuk uzmanlarından oluşan ekibimiz ile
Olağan Genel Kurul sürecinin başından sonuna kadar kapsamlı veya ihtiyaca göre belirlenen alanlar için
danışmanlık hizmeti sunmaktayız.
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Şirket finansal tablolarının derlenmesi hizmeti
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Faaliyet Raporu ile Bağlılık Raporunun hazırlanması esnasında şirket
yönetimine danışmanlık sağlanması
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TTK’nın ve Faaliyet Raporu Yönetmeliği’nin asgari
gerekliliklerini içerecek şekilde Faaliyet Raporunun ve gerektiği
hallerde Bağlılık Raporunun derlenmesi hizmeti

Olağan Genel Kurul toplantısı esnasında imzalanması gereken diğer
genel kurul belgelerinin hazırlanması (Örn; toplantı tutanağı, hazır
bulunanlar listesi, vb.)

Şirket’in finansal tabloları ile Faaliyet Raporu’nun onaylanacağı
Olağan Genel Kurul toplantısının gerçekleştirilmesi hizmeti
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Olağan Genel Kurulun tescil edilmesi için ilgili Ticaret Sicil
Müdürlüğü’ne başvuru yapılması ve tescilin gerçekleştirilmesi hizmeti
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Başından sonuna kadar veya ihtiyaca göre belirlenen alanlar için destek sağlayacağımız Olağan Genel
Kurul süreci aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

Şirket finansal
tablolarının
hazırlanması

Faaliyet ve
Bağlılık
Raporlarının
düzenlenmesi

Diğer Genel
Kurul
belgelerinin
hazırlanması

Olağan Genel
Kurul
toplantısının
yapılması

Olağan Genel
Kurulun tescil
edilmesi
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