ARACI KURULUŞ İŞLEMLERİ
KULLANICI KILAVUZU

MKK E-GKS ARACI KURULUŞ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

İÇİNDEKİLER
1.

Sunuş .............................................................................................................................................................................................. 3

2.

e-GKS’nin Kurulumu ................................................................................................................... 3

3.

e-GKS’ye Giriş .............................................................................................................................................................................. 5

4.

e-GKS’yi Kullanacak Kişilere Yetki Verilmesi/İptal Edilmesi ........................................................................................ 6
4.1. Yetki Verme................................................................................................................................ 6
4.2. Yetki İptali ....................................................................................................................................................................................... 8

5.

e-GKS’de Toplantı Öncesi İşlemler........................................................................................................................................ 9
5.1 Katılım Yönteminin Sisteme Girilmesi .............................................................................................. 9
5.1.1 Pay Sahibinin Toplantıya Elektronik Ortamda Katılacağı Bilgisinin Girilmesi .................................... 9
5.1.1.1 Ekrana Erişim ................................................................................................................................................................ 9
5.1.1.2 Kayıt .............................................................................................................................................................................. 11
5.1.2 Toplantıya Tevdi Temsilcisinin (Aracı Kuruluşun) Katılacağı Bilgisinin Girilmesi ............................. 13
5.1.2.1 Ekrana Erişim ............................................................................................................................................................. 14
5.1.2.2 Kayıt .............................................................................................................................................................................. 14
5.1.3 Katılım Yönteminin Toplu Olarak (CSV ile) e-GKS’ye Girilmesi .................................................... 18
5.1.4 Swift Mesajı İle Toplu Olarak e-GKS’ye Kayıt Yapılması ....................................................................................... 20
5.2 Sisteme Girilen Bilgilerde Değişiklik ..................................................................................................................................... 22
5.2.1 Katılım Yönteminin Değiştirilmesi ................................................................................................................................. 22
5.2.2 Oy Tercihlerinin Sisteme Girilmesi/Güncellenmesi ................................................................................................. 23
5.2.3 Kayıt Detayının İncelenmesi ve Kayıtların Silinmesi .............................................................................................. 24
5.3 Temsilcinin (Aracı Kuruluşun) Fiziki Ortamda Toplantıya Katılacağının Sisteme Girilmesi ...................... 24
5.3.1 Ekrana Erişim ....................................................................................................................................................................... 24
5.3.2 Elektronik Katılım Yönteminin Sisteme Girilmesi ...................................................................... 25
5.3.3 Oy Kaydetme/Güncelleme İşlemi.................................................................................................................................. 26
5.3.4 İstifa İşlemi ........................................................................................................................................................................... 27

6.

Toplantı Günü İşlemler ............................................................................................................................................................ 27
6.1 Giriş Kaydının Yapılması ........................................................................................................................................................... 27
6.1.1 Ekrana Erişim ....................................................................................................................................................................... 27
6.1.2 Giriş Kaydının Yapılması ve Canlı Yayının İzlenmesi .............................................................................................. 28
6.2 Görüş İletilmesi............................................................................................................................................................................ 30
6.3 Oy İletilmesi .................................................................................................................................................................................. 30
6.3 Panel Ekranı (İstatistiki Veriler ve Grafikler) ................................................................................... 34

7.

Raporlar .................................................................................................................................. 35
7.1. Toplantı Tarihleri Raporu ............................................................................................................ 35
7.2. Katılım Beyanı Raporu ............................................................................................................................................................. 36
7.3. Oy Sonuç Raporu ...................................................................................................................... 37

8.

Genel Kurul Gereklilikler Listesi .................................................................................................. 38

2

MKK E-GKS ARACI KURULUŞ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

1.

Sunuş

Elektronik Genel Kurul Sistemine (e-GKS) ilişkin hazırlanan bu kılavuz http://oep.spl.com.tr/ adresinden
verilen e-GKS ekran eğitimlerinin bir parçası olarak hazırlanmıştır. Kılavuzun hazırlanmasındaki amaç ekran
eğitimlerinde kısaca değinilmeye çalışılan Yeni Ticaret Kanunumuzla kabul edilen yeni bir takım kavramların
açıklamalarına bu belgede daha geniş yer verilmesi ve genel kurul sürecinde yapılacak işlemlerin bir bütün
olarak gösterilerek ekran eğitimlerinin desteklenmesidir.
Diğer yandan e-GKS’ye ilişkin eğitim araçları sadece ekran eğitimleri ve bu kılavuz ile sınırlı olmayıp, eGKS’ye ilişkin tanıtıcı videolar, iş süreçleri, genel kurula ilişkin kavramların açıklamalarına yer verilen sözlük,
kontrol listeleri de kurumsal web sayfamızdan erişebileceğiniz e-GKS ana sayfada yer almaktadır.
Bu kılavuzdaki işlemler genel kurul sürecine uygun olarak “Toplantı Öncesi İşlemler” ve “Toplantı Günü
İşlemler” olarak gruplanmıştır.
2.

e-GKS’nin Kurulumu

e- GKS, e- MKK hizmetlerinden biridir. e-GKS’yi bilgisayarınıza kurmak için MKK kurumsal internet sayfasında

(www.mkk.com.tr) yer alan e-GENEL KURUL sekmesine tıklanarak e-GKS uygulamasının indirileceği sayfaya
erişilir.

e-GKS için burayı tıklayın
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Bu sayfada aşağıda

görüleceği üzere, e-GKS

uygulamasının 32-bit ve

64-bit versiyonlarını

indirebileceğiniz linkler yer almaktadır. Bilgisayarınızın işletim sistemine uygun versiyonu indirmeniz
gerekmektedir. Bunun için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:
1.

Masa üstünde veya “Başlat” menüsünde yer alan “Bilgisayarım” ikonuna sağ tıklanır.

2.

“Özellikler” seçeneği tıklanır.

3.

Sistem özelliklerini gösteren pencerede işletim sistemi 32-bit veya 64-bit olarak görüntülenir.

4.

E-GKS ana sayfada uygun versiyon tıklanarak indirilir ve “İleri” tuşu tıklanarak kurulum yapılır.

Kurulum tamamlandıktan sonra e-GKS uygulaması kullanıma hazır olacaktır.

Yukarıda görüntülenen ana sayfada bulunan menüler ve içerikleri şunlardır:
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Görüldüğü üzere burada yer alan bilgi ve belgeler sizin e-GKS’de işlemlerinizi kolay yapabilmenizi sağlamaya
yönelik olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle işlemlerinizi yapmadan önce bu menülerdeki içeriği incelemenizi
önemle öneririz.
3.

e-GKS’ye Giriş

Yukarıda anlatıldığı şekilde e-GKS uygulamasının kurulumu yapıldıktan sonra, bilgisayarınızın masa
üstünde veya “Başlat” menüsünde yer alan e-GKS ikonu tıklanarak uygulama çalıştırılır ve aşağıda
gösterildiği şekilde e-GKS’ye giriş yapılacak ekrana erişilir.
Sisteme giriş için öncelikle nitelikli elektronik sertifikanızın bilgisayarınıza takılı olduğundan emin olduktan
sonra şirketlere ilişkin “Sisteme Giriş” butonuna tıklayınız.

Giriş için burayı tıklayın
Giriş butonuna basılması sonrası açılan ekranda nitelikli sertifikanızın şifresi sorulur. Aşağıda ekran
görüntüsüne yer verilen alana şifrenizi yazarak “Giriş” butonunu tıklayınız.

Giriş butonuna tıklanması ile birlikte bu kılavuzun devamında açıklanacak işlemlerinizi yapacağınız ana
sayfanıza erişmiş olursunuz.
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4.

e-GKS’yi Kullanacak Kişilere Yetki Verilmesi/İptal Edilmesi
e-GKS Platformunda işlemler şirket yetkilileri tarafından yapılabilir.

4.1. Yetki Verme
1.

Merkezi Kayıt Kuruluşu’na bildirilen şirket yetkilisi dışındaki kişiler tarafından da e-GKS’de işlem
yapılması istendiğinde öncelikle bu kişilere sistemde yetki verilmesi gerekir. Bu işlem e-GKS’de
yetkisi olan kişi/kişiler tarafından yapılabilir.

Yetki Tanımlama sekmesi tıklandığında yetki ekranı açılacaktır. Yetki verilecek kullanıcının T.C.
Kimlik numarası ilgili alana yazılır ve “Getir” butonuna basılır.

Getir butonuna basılması ile birlikte ilgili T.C. Kimlik numarası MERNİS sisteminden sorgulanarak isim
soyisim alanları otomatik olarak doldurulur.
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2.

İsim soyisim kontrol edildikten sonra yetki verilecek şirket işaretlenir ve “>” tuşuna basılır.

3.

Seçimi yapılan şirket “Yetki Verilebilecekler” alanına düşer. Birden fazla şirket için yetki
verilmek istendiğinde aynı işlem tekrarlanır ve “Kaydet” butonuna tıklanır.
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4.2. Yetki İptali
1. Yetkilendirilen şirket kullanıcısının yetkileri, Yetki Ekranından iptal edilebilir. Bu işlem e-GKS yetkisi
olan kişi/kişiler tarafından yapılabilir. Yetki Ekranı sekmesi tıklandığında yetki ekranı açılacaktır.
Yetkisi iptal edilecek kullanıcının T.C. Kimlik numarası ilgili alana yazılır ve “Getir” butonuna basılır.

2.

Aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi “Yetkili Olunanlar” alanında iptalini yapacağınız şirket
seçilir ve “<” butonuna basılır.

3. Artık söz konusu şirket “Yetki Verilen Şirketler” bölümünde görüntülenmez. “Kaydet”
butonuna basılır ve bir sonraki aşamaya geçilir.
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5.

e-GKS’de Toplantı Öncesi İşlemler

Aracı kuruluşlar pay sahibi oldukları şirketlerin genel kurullarına ilişkin işlemleri ve/veya müşterilerinin pay
sahibi oldukları şirketlerin genel kurullarına ilişkin işlemleri e-GKS’de yapabilirler. Aracı kuruluşlarca toplantı
öncesi e-GKS’de müşteri adına yapılacak işlemleri temel olarak ikiye ayırmak mümkündür. Bunlar;
müşterinin toplantıya elektronik ortamda katılacağı bilgisinin girilmesi veya toplantıya müşteri adına tevdi
eden temsilcisi olarak aracı kuruluşun katılacağı bilgisinin girilmesidir. Müşterileri adına yaptıkları işlemlerden
ayrı olarak aracı kuruluşlar kendileri pay sahibi oldukları şirketlerin genel kurullarına ilişkin olarak toplantıya
elektronik ortamda katılacaklarına ilişkin kayıt yapabilecekleri gibi elektronik ortamda temsilci de tayin
edebilirler.
5.1 Katılım Yönteminin Sisteme Girilmesi
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak istendiğinde bu katılım yönteminin elektronik genel
kurul düzenlemeleri uyarınca genel kuruldan bir gün önce saat 21.00’e kadar e-GKS’ye girilmesi
gerekmektedir.
5.1.1 Pay Sahibinin Toplantıya Elektronik Ortamda Katılacağı Bilgisinin Girilmesi
5.1.1.1 Ekrana Erişim
e-GKS’de kayıt işlemleri pay sahibinin MKK Sicil/Hesap numarası ile gerçekleştirilecektir. Bu kılavuzun 4 nolu
başlığı altında açıklanan şekilde e-GKS’ye girildiğinde ilgilinin sicili yazılıp “Katılım Yöntemi Belirleme”
sayfasına erişilir. Aşağıda ekran görüntüsü yer alan sorgu alanına sorgu kriteri olarak sicil no seçilmişse
ilgilinin MKK Sicil Numarası (müşteri adına işlem yapacaksanız müşterinin, aracı kuruluşunuz adına işlem
yapacaksanız aracı kuruluşun sicili) eğer sorgu kriteri olarak hesap no seçilmiş ise ilgilinin hesap numarası
yazılacaktır.
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Sicil/Hesap numarası girildikten sonra “Sorgula” butonuna basılması ile birlikte sicil/hesap sahibinin kimliği
ve genel kurul toplantılarına ilişkin genel bilgiler aşağıdaki gibi “Genel Kurul Listesi” alanında
görüntülenecektir.
Listelenen genel kurul bilgilerinin sağında yer alan “Ayrıntılı Bilgi” butonuna basarak o toplantıya ilişkin
tüm bilgi ve belgelere erişilebilir.
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5.1.1.2 Kayıt
Kayıt işleminin yapılabilmesi için ilk yapılması gereken ilgili genel kurulun ekrandan seçilmesidir. Genel
kurul yapacak şirket isminin solunda yer alan seçim alanının işaretlenmesi ile seçim yapılmış olacaktır.

Seçim işlemi yukarıda belirtilen şekilde yapıldıktan sonra sıra, katılım yönteminin sisteme girilmesine
gelecektir.
Bunun için “Katılım Yöntemi Belirleme” butonuna tıklanacaktır.

Katılım Yöntemi Belirleme butonuna tıklanması ile birlikte katılım yöntemleri aşağıdaki şekilde ekranda
görüntülenecektir.
Bu seçeneklerden ilki “Elektronik yöntemle pay sahibi katılacaktır” seçeneğidir. İkinci seçenek ise
“Temsilci/vekil katılacaktır” şeklindedir. Pay sahibinin elektronik yöntemle katılacağı durumda
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“Elektronik Yöntemle Pay Sahibi Katılacaktır” seçim kutusu işaretlenerek “Devam” butonuna
tıklanmalıdır.

Devam butonuna basılması ile birlikte yapılmakta olunan kaydın hangi payları kapsadığı bilgisinin sisteme
girilmesi aşamasına geçilir. Ekranda iki seçenek görüntülenecektir. e-GKS tüm hesaplardaki paylar için tek
bir seferde kayıt yapmaya imkan tanıdığı gibi bazı hesaplardaki paylar için de kayıt yapabilme olanağı
sunmaktadır.
Pay sahibinin tüm hesaplarındaki tüm payları için kayıt yapıyorsanız “Tüm Hesaplar” seçeneğini
işaretleyiniz. Kullanım kolaylığı sağlamayı teminen bu seçenek sistem tarafından işaretli olarak ekrana
getirilmektedir. “Devam” butonuna basılması ile kayıt gerçekleşmiş olacaktır. Eğer kaydınızın bazı
hesaplardaki payları kapsamasını istiyorsanız bu defa “Hesap Detayı Belirteceğim” seçim kutusuna
tıklayarak hesap detayına erişilecek ve ilgili hesabın seçilmesiyle işleme devam edilecektir. Her iki seçenekte
de “Devam” butonuna basılması ile işlem sonuçlanacaktır.

Bu işlemin yapılması ile birlikte artık katılım yöntemi e-GKS’ye kaydedilmiş olur.
Kayıt işleminin gerçekleşmesi ile birlikte genel kurulda kullanmayı düşündüğünüz oyu kaydetmeyi isteyip
istemediğinize ilişkin mesaj görüntülenecektir. Oyun kaydedilmesi, genel kurul gündemlerine ilişkin
kullanılması planlanan oyun önceden e-GKS’ye girilmesidir Kaydedilen oyların gizliliği e-GKS tarafından
sağlanır. Oyun bu şekilde genel kurul öncesinde sisteme kaydedilebilmesindeki amaç, genel kurul anında
oylama başladığında hak sahibinin oyunun (iradesinin) en seri, en kolay biçimde toplantı başkanına
iletilebilmesidir. Eğer genel kurulda kullanılacak oyu kaydetmek istemiyorsanız “Hayır” seçeneğini,
kaydetmek istiyorsanız “Evet” seçeneğini tıklamanız yeterlidir. Kaydedilen bu oyun genel kurul anı dahil
olmak üzere değiştirilebilmesi mümkündür.
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Yukarıda belirtildiği şekilde evet seçeneğinin tercih edilmesi durumunda “Oy Tercih Bildirim” ekranı
açılacaktır. Açılan bu ekranda gündem maddelerinin yanındaki kabul veya ret seçenekleri işaretlenmelidir.
Ret seçeneği işaretlenmişse muhalefet beyanı açılacak pencereye yazılabilir.

Seçim kutularının işaretlenmesinin bir diğer yöntemi ise “Hepsi Kabul” veya “Hepsi Ret” butonlarına
tıklanmasıdır. Kullanılması düşünülen oylar bu şekilde işaretlendikten sonra “Kaydet” butonuna basılarak
işlem tamamlanacaktır.
Kayıt ile birlikte müşteri e-GKS tarafından elektronik yöntemlerle bilgilendirilir.
5.1.2 Toplantıya Tevdi Temsilcisinin (Aracı Kuruluşun) Katılacağı Bilgisinin Girilmesi
TTK’nın 429 uncu maddesi uyarınca genel kurula katılma ve oy hakkının aracı kuruluş tarafından kullanılacağı
durumda bu katılım yöntemi aşağıdaki şekilde e-GKS’ye girilecektir. TTK’nın 429 uncu maddesinde sayılan
şartların bulunması durumunda pay sahibi adına genel kurula katılma ve oy hakkının Kanundaki ifadeyle
tevdi eden temsilci sıfatıyla aracı kuruluş tarafından kullanılması mümkündür. Bunun için genel kurula
müşteri adına aracı kuruluşun katılacağı bilgisinin e-GKS’ye girilmesi yeterli olacaktır.
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5.1.2.1 Ekrana Erişim
Bu kılavuzun 4 no.lu başlığı altında açıklanan şekilde e-GKS’ye girildiğinde müşterinin (temsil edilecek
kişinin) sicilinin yazılarak işlemlere başlanacak olan “Katılım Yöntemi Belirleme” sayfasına erişilir. Aşağıda
ekran görüntüsü yer alan alana müşterinin MKK Sicil Numarası veya Hesap No yazılacaktır.

Sicil/Hesap numarası belirtilen bölüme yazıldıktan sonra “Sorgula” butonuna basılması ile birlikte
sicil/hesap no sahibinin kimliği (sicil bilgisinin yanında) ve genel kurul toplantılarına ilişkin genel bilgiler
aşağıdaki gibi “Genel Kurul Listesi” alanında görüntülenecektir. Listelenen genel kurul bilgilerinin sağında
yer alan “Ayrıntı Bilgi” butonuna basarak o toplantıya ilişkin tüm bilgi ve belgelere erişilebilir.

5.1.2.2 Kayıt
Kayıt işleminin yapılabilmesi için ilk yapılması gereken tevdi temsilcisi olarak katılacağınız genel kurulun
ekrandan seçilmesidir. Genel kurul yapacak şirket isminin solunda yer alan seçim alanının işaretlenmesi ile
seçim yapılmış olacaktır.
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Seçim işlemi yukarıda belirtilen şekilde yapıldıktan sonra sıra katılım yönteminin sisteme girilmesine
gelecektir.
Bunun için “Katılım Yöntemi Belirleme” butonuna tıklanacaktır.

Katılım Yöntemi Belirleme butonuna tıklanması ile birlikte katılım yöntemleri aşağıdaki şekilde ekranda
görüntülenecektir. Bu seçeneklerden ilki “Elektronik yöntemle pay sahibi katılacaktır” seçeneğidir.
İkinci seçenek ise “Temsilci/vekil katılacaktır” şeklindedir.
Pay sahibinin yerine tevdi temsilcisi olarak genel kurula aracı kuruluş katılacaksa “Temsilci/vekil
katılacaktır” seçim kutusu işaretlenerek “Devam” butonuna tıklanmalıdır.
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Devam butonuna basılması ile birlikte temsilci türü seçenekleri görüntülenecektir. Bu aşamada, temsilcinin
türünün seçilmesi gerekmektedir. Eğer pay sahibini TTK’nın 429 uncu maddesi uyarınca aracı kuruluşunuz

temsil edecekse “Tevdi Temsilci” seçim kutusu işaretlenecektir.

Tevdi Temsilci seçeneğinin işaretlenmesi sonrasında “Devam” butonuna basılarak seçim tamamlanacaktır.

Seçimin bu şekilde yapılmasından sonra sıra müşterinin hangi hesaplarındaki payları için işlem yapıldığı
bilgisinin sisteme girilmesine gelecektir. Pay sahibinin kurumunuzdaki tüm hesaplarındaki tüm payları için
kayıt yapıyorsanız “Tüm Hesaplar” seçeneğinin işaretlenmesi gerekecektir. Kullanım kolaylığı sağlamayı
teminen bu seçenek sistem tarafından işaretli olarak ekrana getirilmektedir. Eğer kaydınızın bazı
hesaplardaki payları kapsamasını istiyorsanız bu defa “Hesap Detayı Belirteceğim” seçim kutusuna
tıklayıp hesap detayına erişilerek ilgili hesabın seçilmesi sonrasında işleme devam edilecektir.
Her iki seçenekte de “Devam” butonuna basılması ile işlem sonuçlanacaktır.
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Temsil edilecek payların bulunduğu hesapların seçiminin yukarıda belirtilen şekilde yapılmasından sonra sıra
yetki türünün seçimine gelecektir. Yetki türü ile kastedilen şey müşterinin aracı kurumunuza genel yetki mi
verdiği yoksa özel yetki mi verdiği bilgisinin sisteme girilmesidir. Eğer müşteriden TTK’nın 429 uncu maddesi
uyarınca talimat (kullanılacak oylar) alınmışsa (her genel kurul öncesi talimat istemek TTK’nın 429 uncu
maddesi uyarınca zorunluluktur) “Özel Yetki” seçeneği işaretlenmelidir. Buna karşı zamanında talimat
istenmekle birlikte müşteriden kullanılacak oya ilişkin talimat alınamadığı ve genel yetkinin bulunduğu
durumda bu defa “Genel Yetki” seçeneği işaretlenmelidir. Genel Yetki seçeneğinin işaretlenip “Devam”
butonuna basılması ile birlikte kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır. Özel Yetki seçeneği işaretlendiğinde ise
müşterinin talimatları (hangi gündem için ne yönde oy kullanılacağı) sisteme girilecektir.

Özel Yetki seçeneğinin yukarıda belirtilen şekilde işaretlenip “Kaydet” butonuna tıklanması ile bilgi girişi
tamamlanacaktır.

Bilgi girişinin yukarıdaki şekilde tamamlanmasıyla müşterinizin talimatlarını (oy tercihini) gireceğiniz ekran
gelecektir.
İlgili gündemin karşısındaki kabul veya ret seçeneklerini işaretleyerek talimatlar sisteme girilecektir. Eğer
ret seçeneğini işaretlemişe varsa muhalefet beyanı da yazılabilir.
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Seçim kutularının işaretlenmesinin bir diğer yöntemi ise “Hepsi Kabul” veya “Hepsi Ret” butonlarına
tıklanmasıdır.
Diğer yandan itibari değer girmek suretiyle oy kaydı yapmak isteniyorsa ekranın alt kısmındaki link tıklanarak
oy kayıt ekranına erişebilirsiniz. İlgili gündemin karşısındaki kabul veya ret alanlarına itibari değer bilgisini
girerek oy kaydı yapabilirsiniz.
(*)Önemli not: Bu başlık altında yer alan şekilde bilgi girişinin yapılması genel kurula müşterinizin yerine
tevdi eden temsilcisi olarak kurumunuzun elektronik katılacağı sisteme kaydedilmiştir. Eğer genel kurula
fiziken katılacaksanız, bu kılavuzun 5.3 no.lu bölümünde açıklanacak işlem adımlarını takip ederek toplantıya
fiziki ortamda katılacağınız bilgisinin ayrıca sisteme girilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde toplantıya fiziki
ortamda katılamazsınız.
Kayıt ile birlikte müşteri, e-GKS tarafından elektronik yöntemlerle bilgilendirilecektir.
5.1.3 Katılım Yönteminin Toplu Olarak (CSV ile) e-GKS’ye Girilmesi
Birden fazla kişi için Katılım Yönteminin e-GKS’ye girileceği durumda söz konusu işlemin aşağıdaki dosya
formatına uygun bir csv dosyası oluşturulup bu dosyanın e-GKS’ye aktarılması yöntemiyle yapılabilmesi de
mümkündür. Bu dosyanın e-GKS ye aktarılması ile birlikte dosyada bilgileri yer alan müşterilerin giriş işlemi
tamamlanmış olacaktır.
Zorunlu /

Alan İsmi

Tipi Uzunluk

Sıra Numarası

N

Max. 17

Z

Genel Kurul Referansı

A

Max. 10

Z

Hesap No

A

Max. 15

Z

Katılım Türü

A

1

O

Opsiyonel

Ek Özellikler

Dosya bazında unique olmalıdır.

Ekrana bağlanan üyedeki hesaplar arasından girilmiş
olmalıdır.
E,F
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değerlerini

alabilir veya

boş

bırakılabilir.

E:

Elektronik

F:

Fiziksel
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Boş ise Fiziksel olarak katılacağını belirtmiş olacaktır.
Yetki Türü

A

1

Z

G:Genel Yetki, O:Özel Yetki
N: Normal/P: Partial olacak şekilde girilmelidir.

Oy Tipi

A

1

Yetki Türü G(Genel Yetki) ise oy tipi alanı dikkate

O

alınmayacaktır. O(Özel Yetki) ise oy tipi alanı dikkate
alınacaktır.
Yetki Türü G(Genel Yetki) ise oy tercihleri alanı dikkate
alınmayacaktır. O(Özel Yetki) ise girilen oy tercileri
dikkate alınacaktır.
Oy Tipi Alanı N ise;


Oy Tercihi bölümü " işareti ile belirtilecektir.



Madde No, Oy Tercihi



K: Kabul, R: Ret değeridir.



Her bir maddenin oy tercihi # ayracı ile
ayrılacaktır.



Her bir madde içerisindeki oy tercih bildiriminde
"noktalı virgül-;" ayracı kullanılacaktır.



Oy Tercihleri

A

(Örnek:"1;R #2;K#3;R #4;R#5;K" )

Oy Tipi Alanı P ise;

O



Oy Tercihi bölümü " işareti ile belirtilecektir.



Madde No; Seri Grup; Kabul Oy Adedi; Ret Oy
Adedi değerleri girilecektir.



Her bir maddenin oy tercihi # ayracı ile
ayrılacaktır.



Her bir madde içerisindeki oy tercih bildiriminde
"noktalı virgül-;" ayracı kullanılacaktır.



Örnek:"1;TRTESTISIN01;30;20

#1;

TRTESTISIN02;40;100

#1;

TRTESTISIN03;50;70

#2;

TRTESTISIN02;10;40 #3; TRTESTISIN03;0;50
#4;

TRTESTISIN01;50;0#5;

TRTESTISIN02;15;35 "

Örn: 1,121943,6061,E,O,N,"1;R #2;K#3;R #4;R#5;K"
2,121943,5555,F,O,N,"1;R #2;K#3;R #4;R#5;K"
3,121943,6161,,O,P,"1;TRTESTISIN01;30;20

#1;TRTESTISIN02;40;100

#1;TRTESTISIN03;50;70

#2;TRTESTISIN02;10;40 #3;TRTESTISIN03;0;50 #4;TRTESTISIN01;50;0#5;TRTESTISIN02;15;35 "
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Söz konusu csv dosyasının yukarıda belirtilen şekilde oluşturulmasından sonra ana sayfanızdaki “CSV
Yükleme” sekmesi tıklandığında açılacak sayfadan bu dosya sisteme yüklenecektir. Bu dosyanın e-GKS ye
aktarılması ile birlikte dosyada bilgileri yer alan müşterilerin giriş işlemi tamamlanmış olacaktır.

5.1.4 Swift Mesajı İle Toplu Olarak e-GKS’ye Kayıt Yapılması
Oy kayıt işleminin yapılmasının bir diğer yöntemi swift mesajı ile oyların kaydedilmesidir. Swift mesajı ile
oyların kaydedilmesi ve e-GKS bildirimlerinin swift mesajı ile alınabilmesi için öncelikle swift tercihleri
ekranında ilgili mesaj fonksiyonlarının seçilmesi ve kaydedilmesi gerekmektedir.

Söz konusu kayıt işlemi yapıldıktan sonra oy kayıt işlemleri yukarıdaki yöntemlerin yanı sıra swift mesajı ile
de yapılabilecek ve e-GKS bildirimleri swift mesajı ile de alınabilecektir. Örnek format sonraki sayfada yer
almaktadır.
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MT565
Blok

Alt Blok

A General
Information

15022 Z/O 15022 Mesaj Örneği

Kodlar/Değerler

Alan Adı

Z
Z
Z

:16R:GENL
:20C::SEME//MT565REF
:20C::CORP//TR000001

Z

:23G:NEWM

NEWM
CANC

Mesaj Fonksiyonu

Z

:22F::CAEV//MEET

MEET,
OMET,
XMET

CA Event Türü

O

:98A::PREP//20151229
:16R:LINK

YYYYMMDD

-

A1 Linkages

CorpActnGnlInf
Sender Ref
MKK Süreç Ref

İptal edilmek istenen 565
SenderRef (SEME) bilgisi.
Yalnızca CANC mesajına
iletilecektir.

20C::PREV//MT565PREVREF

Z
Z
Z
Z
O
B Underlying
B2 Account
Securities
Information
Z
O
Z
Z

:16S:LINK
:16S:GENL

CorpActnGnlInf

:16R:USECU
:35B:ISIN TRAISGEN91P9
:16R:ACCTINFO
:95P:ACOW//TESBTRIX000
or
:95R:ACOW//TEST
:97A:: SAFE//123456
:93B::ELIG//UNIT/13177,
:16S:ACCTINFO
:16S:USECU

ISIN kodu
Üye Bic Kodu
veya
MKS Üye Kodu
MKS Hesap No
ISIN Adet Bilgisi

UndrlygScty
ISIN
AcctDtls
Üye Bic Kodu
veya
MKS Üye Kodu
MKS Hesap No
Bakiye
AcctDtls
UndrlygScty

Mesajda "D Corporate Action Instruction" bloğundaki aşağıdaki seçeneklerden yalnızca biri iletilir.

D Corporate
Action
Instruction

Z
Z
Z
Z
Z

:16R:CAINST
:13A::CAON//001
:22F::CAOP/ /CONN
:36B::QINS//UNIT/13177,
:16R:CAINST

D Corporate
Action
Instruction

Z
Z
Z
Z
Z

:16R:CAINST
:13A::CAON//002
:22F::CAOP/ /CONY
:36B::QINS//UNIT/13177,
:16R:CAINST

Z
Z
Z
Z

:16R:CAINST
:13A::CAON//003
:22F::CAOP/ /SPLI
:36B::QINS//UNIT/13177,
:70E::INST//PROPOSAL/1
FOR/13177
MZ
D Corporate
AGAINST/
Action
ABSTAIN/5
Instruction
:70E::INST//PROPOSAL/2
FOR/177
MZ
AGAINST/13000
ABSTAIN/10
Z
:16R:CAINST
Z: Zorunlu
O:Opsiyonel
MZ: MKK'ya iletilecek mesaj için zorunlu
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001
CONN

002
CONY

003
SPLI

CorpActnInst
Seçenek No
Seçenek Türü
Bakiye
CorpActnInst
CorpActnInst
Seçenek No
Seçenek Türü
Bakiye
CorpActnInst
CorpActnInst
Seçenek No
Seçenek Türü
Bakiye

CorpActnInst
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5.2 Sisteme Girilen Bilgilerde Değişiklik
5.2.1 Katılım Yönteminin Değiştirilmesi
e-GKS kurumunuz tarafından girilen bilgilerin genel kurul gününden bir gün önce saat 21.00’e kadar
değiştirilmesi mümkündür. Bu değişikliğin yapılması için öncelikle bilgilerinde değişiklik yapılacak pay
sahibinin ve genel kurulun ekrandan işaretlenmesi gerekecektir. Bunun için katılım yöntemi belirleme
sayfasında öncelikle pay sahibinin sicili/hesap nosu yazılıp “Sorgula” butonuna basıldığında daha önce
kurumunuzca o sicile/hesaba ilişkin olarak yapılan kayıt görüntülenecektir.

Örneğin yukarıdaki kayda göre müşteri yerine aracı kuruluşun katılacağı yönünde kayıt yapıldığı
görülmektedir. Aracı kuruluşun katılacağı genel kurula müşteri kendi katılmaya karar vermiş olsun. Bu
değişikliğin yapılması için yapılması gereken şey değiştireceğimiz kaydı seçip, “Değiştir” butonuna basmak
olacaktır.
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“Değiştir” butona basılması ile birlikte mevcut katılım yöntemi görüntülenecektir. Sonrasında güncel katılım
yöntemi seçilerek 6.1.1.2 no.lu başlık altında yer verilen adımlar takip edilerek kayıt yapılacaktır. Kayıt ile
birlikte müşteri e-GKS tarafından elektronik yöntemlerle bilgilendirilecektir.
5.2.2 Oy Tercihlerinin Sisteme Girilmesi/Güncellenmesi
Katılım yönteminin e-GKS’ye girilmesi anında oy tercihlerinin sisteme girilmesi 6.1.2.2 no.lu bölümde
açıklanmıştır. Diğer yandan oy tercihlerinin sisteme mutlaka kayıt aşamasında girilmesi gerekmemektedir.
Genel kuruldan bir gün önce saat 21.00’e kadar oy tercihlerinin e-GKS’ye girilmesi veya daha önce girilmiş
tercihlerin değiştirilmesi mümkündür.
Bu değişikliğin yapılması için öncelikle bilgilerinde değişiklik yapılacak pay sahibinin ve genel kurulun
ekrandan işaretlenmesi gerekecektir. Bunun için katılım yöntemi belirleme sayfasında pay sahibinin
sicili/hesap nosu yazılıp “Sorgula” butonuna basıldığında daha önce kurumunuzca o sicile ilişkin yapılan
kayıt görüntülenecektir. İlgili genel kurulu tanımlı beyanlar bölümünden seçerek “Oy Kaydet/Güncelle”
butonuna tıklanması ile oy tercih bildirim ekranına erişilecektir.

Bu ekranda ilgili gündemin karşısındaki Kabul veya Ret seçeneklerini işaretleyerek oyunuzu kaydedebilir
veya daha önce yaptığınız kaydı değiştirebilirsiniz. İşlemi tamamladıktan sonra “Kaydet” butonuna
tıklanması ile birlikte kayıt işlemi gerçekleşmiş olacaktır.

Kayıt ile birlikte müşteri e-GKS tarafından elektronik yöntemlerle bilgilendirilecektir.

23

MKK E-GKS ARACI KURULUŞ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

5.2.3 Kayıt Detayının İncelenmesi ve Kayıtların Silinmesi
Aracı kuruluşunuzca yapılan bir kaydı genel kurul gününden bir gün öncesine kadar silmeniz ve/veya yapmış
olduğunuz kayda ilişkin detaylı bilgiye erişmeniz mümkündür. Bu işlemlerin yapılabilmesi için ilgili
sicilin/hesap nosu sorgulanması sonrasında ekranda görüntülenecek olan kaydı seçerek ve “Sil” veya “Kayıt
Detayını Göster” butonuna tıklamanız yeterli olacaktır.

5.3 Temsilcinin (Aracı Kuruluşun) Fiziki Ortamda Toplantıya Katılacağının Sisteme Girilmesi
e-GKS’de temsilci tayin eden aracı kuruluş genel kurul toplantısına fiziki ortamda katılmak isteyen
temsilcilerin bu tercihlerini genel kurul gününden bir gün önce saat 21.00’e kadar e-GKS’ye girmeleri
gerekmektedir. Bu bağlamda eğer temsilci olarak (kurumunuzun gerek bizzat müşteri tarafından e-GKS’de
temsilci tayin edildiği durumda gerek müşteriniz adına TTK’nın 429 uncu maddesi uyarınca toplantıya aracı
kuruluşunuzun katılacağına ilişkin bizzat kurumunuzca e-GKS’de kayıt yapıldığı durumda) toplantıya fiziki
ortamda katılmak isteniyorsa bu katılım yönteminin kurumunuzca mutlaka yukarıda belirtilen sürede eGKS’ye girilmesi gerekmektedir.
5.3.1 Ekrana Erişim
Aracı kuruluşunuzun temsil edeceği kişilere ve genel kurul toplantılarına ilişkin bilgilerin görüntüleneceği
ekrana erişim için bu kılavuzun 4 no.lu başlığı altında açıklanan şekilde e-GKS’ye girildikten sonra sol menüde
yer alan “Vekalet listeleme” sekmesi kullanılacaktır.
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Vekalet listeleme sekmesine tıklanması ile birlikte müşterileriniz tarafından temsilci tayin edildiğiniz (TTK
m.429 uyarınca kurumunuzun yaptığı kayıtlar dahil) genel kurullar ve temsil edeceğiniz kişiler listelenir.
Ekranda hangi müşterinin hangi genel kurulda, hangi yetki türü ile kuruluşunuzu temsilci tayin ettiği ve o
anki katılım yönteminize (elektronik/fiziksel) ilişkin bilgiler görüntülenir. Bu genel kurula ilişkin ayrıntılı
bilgiye (gündem, genel kurul belgeleri, v.b.) ayrıntılı bilgi “(i)” butonuna tıklanarak erişilebilir.
5.3.2 Elektronik Katılım Yönteminin Sisteme Girilmesi
Yapılacak ilk işlem elektronik/fiziki ortamda katılmak istenen genel kurula ait kaydın ekrandan seçilmesidir.

İşlem yapılacak genel kurulun bu şekilde seçilmesinden sonra katılım yöntemi belirleme işlemini
gerçekleştirmek için “Katılım Yöntemi Belirleme” butonuna tıklanacaktır.

Katılım Yöntemi Belirleme butonuna basılması ile birlikte ekranda “Elektronik” ve “Fiziksel” seçenekleri
çıkacaktır.

Tercih edilen yöntemin tıklanması ile işlem tamamlanmış olacaktır.
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5.3.3 Oy Kaydetme/Güncelleme İşlemi
Kurumunuzun temsil edeceği pay sahibi/müşteri kurumunuza genel yetki vermişse genel kurulda
kullanılacak oyun önceden sisteme kaydı mümkündür. Kaydedilen bu oyu sonradan güncelleyebileceğiniz
gibi genel kurul anında da değiştirebilirsiniz.
Bu işlem 5.3.1 no.lu adımda belirtilen şekilde temsil edilecek müşteriler ve genel kurul toplantılarına ilişkin
bilgilerin yer aldığı ekrana erişilerek gerçekleştirilecektir.

İşlem yapmak istediğiniz genel kurulu ekrandan seçerek “Oy Kaydet/Güncelle” butonuna tıklanması ile
birlikte oy tercih bildirimi ekranı açılacaktır. İlgili gündemin karşısındaki kabul veya ret seçeneklerini
işaretleyerek oy kaydedebilir. Eğer ret seçeneğini işaretlemişse varsa muhalefet beyanı da yazılabilir.

Seçim kutularının işaretlenmesinin bir diğer yöntemi ise “Hepsi Kabul” veya “Hepsi Ret” butonlarına
tıklanmasıdır.
Kaydet butonuna basılması ile birlikte işlemler kaydedilecek ve müşteri e-GKS tarafından elektronik
yöntemlerle bilgilendirilecektir.
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5.3.4 İstifa İşlemi
e-GKS’de kurumunuzu temsilci tayin etmiş bir kimsenin temsilciliğinden istifa etmek istiyorsanız e-GKS’de
bu işlemi yapabilirsiniz. Bu işlem yine 5.3.1 no.lu adımda belirtilen şekilde temsil edilecek müşteriler ve genel
kurul toplantılarına ilişkin bilgilerin yer aldığı ekrana erişilerek gerçekleştirilecektir. Yapılması gereken tek
şey temsilciliğinden istifa edilecek pay sahibine ilişkin kaydın seçilmesi ve “İstifa Et” butonuna
tıklanmasıdır.

İstifa ile birlikte müşteri e-GKS tarafından elektronik yöntemlerle bilgilendirilecektir.

Toplantı Günü İşlemler
Giriş Kaydının Yapılması
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılım beyanının bu kılavuzun yukarıdaki bölümlerinde anlatılan
şekilde aracı kuruluşunuzca e-GKS’ye kaydedildiği durumda toplantı günü Elektronik Hazirun Listesinin
imzalanması gerekmektedir. Bu işlem toplantı saatinden bir saat öncesinden başlamak üzere beş dakika
kalıncaya kadar yapılabileceğinden süreye dikkat edilmelidir.
Ekrana Erişim

Genel kurul toplantılarına ilişkin bilgilerin görüntüleneceği ekrana erişim için bu kılavuzun 4 no.lu başlığı
altında açıklanan şekilde e-GKS’ye girildikten sonra sol menüde yer alan “e-Toplantı Salonu” sekmesine
tıklandığında o gün yapılacak olan toplantılar (daha önce elektronik ortamda katılacağınızı kaydettikleriniz)
listelenecektir. Açılacak ekranda o gün katılabileceğiniz genel kurullar görüntülenir. İlgili toplantıya ve/veya
kaydetmiş olduğunuz oylara ait bilgilere ayrıntılı bilgi “(i)” butonunu tıklayarak erişebilirsiniz.
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6.1.2 Giriş Kaydının Yapılması ve Canlı Yayının İzlenmesi
Giriş kaydının yapılabilmesi için öncelikle ilgili genel kurulun ekrandaki seçim kutusundan seçilmesi
gerekmektedir.

Katılacağınız genel kurulu yukarıda belirtildiği şekilde seçtikten sonra kayıtlı oylarınızın sistem tarafından
otomatik olarak oylama başladığı an gönderilmesini istiyorsanız aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi
ilgili seçim kutusunu işaretleyiniz.

Belirtilen şekilde seçiminizi yaptıktan sonra “Giriş Kaydı” butonunun tıklanması ile birlikte giriş kaydı
gerçekleşmiş olacaktır.
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Giriş kaydını tamamladığınız genel kurullar aşağıdaki gibi ekranın alt kısmında görüntülenir. Eğer aynı gün
birden fazla genel kurul girişi yapmışsanız bu alanda birden fazla toplantı kaydı olacaktır. Genel kurul saati
geldiğinde ilgili genel kurula ait “Canlı Yayın” butonunu tıklayarak genel kurulu izlemeye ve haklarınızı
kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yukarıda belirtilen şekilde “Canlı Yayın” butonuna basılması ile birlikte genel kurul toplantısına katılımın
gerçekleşeceği ekrana erişilecektir.

(1) Toplantı gündeminin izlenebileceği alandır.
(2) Görüşülmekte olan gündemin ve durumun takip edilebileceği alandır.
(3) Gündeme ilişkin görüşlerin yazılıp iletileceği alandır.
(4) Sahip olunan oy oranının görüntüleneceği ve oyun kullanılacağı alandır.
(5) Toplantı salonundan yapılacak canlı yayının takip edilebileceği alandır.

(6) Toplantı başkanlığı tarafından yazılan kısa notlar ve sistemsel mesajlar görüntülenir.
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6.2 Görüş İletilmesi
Kanunumuzun kabul ettiği sistem uyarınca genel kurul toplantısında gerek fiziksel katılanlar gerek elektronik
ortamda katılanlar haklarını eş zamanlı olarak kullanacaklardır. Yukarıda belirtilen şekilde “Canlı Yayın”
butonuna basılması ile birlikte genel kurul toplantısına katılımın gerçekleşeceği ekrana erişilecektir.
Toplantının başlaması ile birlikte toplantının başladığı bilgisi sistem mesajı olarak ekranda ve Genel Kurul
Akış Metni alanında görüntülenecektir.
İlk gündeme ilişkin görüşmelerin başlaması ile birlikte bu defa görüşmelerin başladığı bilgisi ekranda ve
Genel Kurul Akış Metni alanında çıkacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılanlar görüşlerini yazılı olarak
iletebilecektir.

İletilecek metin Görüş İletim alanına yazılır. Görüş yazarken nokta, virgül, tire dışında noktalama işareti
kullanılamamaktadır. Diğer yandan toplantıya elektronik ortamda katılanlar ilgili düzenlemeler uyarınca 600

karakter uzunluğunda ve aynı gündeme ilişkin iki görüş iletebileceğinden metin yazarken bu kurala dikkat
edilmesi gerekmektedir. Kalan görüş ve karakter sayısının Görüş İletim alanının üst kısmından takibi
mümkündür.
Söz konusu kurallara uygun olarak metin yazılıp “İlet” butonuna basılması ile birlikte yazdığınız bu metin
toplantı başkanının yönetim ekranında görüntülenecektir.

6.3 Oy İletilmesi
Görüşmelerde olduğu gibi oylama da toplantıya fiziken katılanlar ile eş zamanlı olacaktır. Gündeme ilişkin
olarak oylamaya geçilmesi ile birlikte oylamanın başladığı hem mesaj olarak hem de Genel Kurul Akış Metni
alanında görülür.
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Oylamanın başlaması ile birlikte artık oy kullanma süresi (iki dakika) başlayacaktır. Oy ancak bir kez
kullanılabilir. Gönderilen oy değiştirilemez. Olumlu yönde oy kullanmak için “Kabul” butonu, olumsuz yönde
oy kullanmak için “Ret” butonu veya ilgili gündeme ilişkin kullanacağınız oyu daha önce e-GKS’ye
kaydetmişseniz ve değişiklik yapmayacaksanız “Kayıtlı Oyları İlet” butonu aracılığıyla ekranda görülen

oyunuzu gönderebilirsiniz. Paylarınıza ilişkin ayrıntılı bilgiye veya muhalefet şerhi girerek “Ret” oyu
kullanabileceğiniz sayfaya ise “Pay Detayı/Muhalefet Beyanı Giriş” butonu aracılığıyla erişebilirsiniz.
Eğer muhalefet beyanlı ret oyu verilmek isteniyorsa öncelikle muhalefet beyanının yazılması gerekmektedir.
Oylamanın başlamasından sonra muhalefet beyanının yazılacağı ekrana erişim için “Pay Detayı Muhalefet
Beyanı Giriş” butonu tıklanır.
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Açılan ekranda muhalefet şerhlerinin girilebileceği iki alan sunulmaktadır. Ekranın üst kısmındaki alan birden
fazla kişiyi temsil edip bunların tümü için aynı muhalefet beyanının kolayca yazılabilmesini sağlar. Bu alana
muhalefet beyanı yazılıp “Tüm Ret Tercihlere Aktar” butonuna tıklandığında “Ret” oyu işaretlenmiş bütün
kişiler için bu muhalefet beyanı yazılmış olur.

İkinci yöntem ise, muhalefet beyanının tek tek girilmesidir. Bunun için “Ret” seçeneğini işaretlediğinizde
sağ tarafta açılacak pencereye muhalefet beyanının yazılması gerekir.

Ret oyu işaretlenip muhalefet beyanının yazılması sonrasında muhalefet beyanının kaydedilmesi için
“Tamam” butonuna tıklanmalıdır.
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Muhalefet beyanı yazılan oyu iletmek için “Kayıtlı Oyları İlet” butonunu tıklanarak oy kullanımı
gerçekleşecektir.

Oylama sonuçlandığında toplantı başkanlığı tarafından sisteme girilen nihai oylama sonucu ekranda
görüntülenecektir.
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6.3 Panel Ekranı (İstatistiki Veriler ve Grafikler)
Panel, genel kurul anında oylama sonuçlarına ve katılanlara ilişkin çeşitli istatistiki bilgileri anlık olarak
izleyebileceğiniz alternatif bir ekrandır Bu ekrana erişmek için e-Toplantı Salonu sekmesine tıkladığınızda
açılan sayfada yer alan “Panel” butonuna tıklayınız.

Panel butonun tıklanması ile ekran görüntülenebilecektir. Bu ekrandan sadece canlı yayını izleyebilir,
istatistiki verileri takip edebilirsiniz. Görüş gönderme ve oy kullanma işlemlerinizi ise 7.2 ve 7.3 nolu
bölümlerde anlatıldığı şekilde ilgili ekrandan yapmanız gerekmektedir.
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7.

Raporlar

7.1. Toplantı Tarihleri Raporu
Söz konusu rapor e-GKS’ye tanımlanmış genel kurullara ilişkin bilgileri içermektedir. Genel kurulların
listelenmesi için sisteme girdikten sonra aracı kuruluşunuzun MKK sicil nosunu veya hesap nosunu sorgu
alanına yazarak sorgulayınız.

Sorgulama işleminin yapılması ile birlikte sisteme tanımlanmış genel kurullar görüntülenecektir. Ekranda yer
alan “pdf” veya “excell” ikonlarına tıklayarak bilgileri istediğiniz formatta görüntüleyebilir ve bilgisayarınıza
indirebilirsiniz.
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7.2. Katılım Beyanı Raporu
Söz konusu rapor e-GKS’ye yapmış olduğunuz kayıtlara ilişkin bilgileri içermektedir. Rapor ekranına sol
menüde bulunan Katılım Raporu sekmesinden erişebilirsiniz.

Katılım Raporu sekmesi tıklandığında sorgu kriterlerini gireceğiniz alanlar görüntülenir. İlgili şirketi GK
Referans alanına yazarak sorguladığınızda o genel kurula ilişkin yaptığınız kayıtlar ekranda görüntülenir.

Ekranda yer alan “pdf” veya “excell” ikonlarına tıklayarak bilgileri istediğiniz formatta görüntüleyebilir ve
bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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7.3. Oy Sonuç Raporu
e-GKS’den katıldığınız genel kurul toplantılarına ilişkin oylama sonuçlarına e-GKS’den erişebilirsiniz.
Raporlara erişmek için sol menüde yer alan “Oy Sonuç Raporu” sekmesi tıklanır.

Oy Sonuç Raporu tıklandığında rapor ekranı görüntülenir. Genel kurul tarih aralığı bilgisi girildikten sonra
“Sorgula” butonuna tıklanır. Listelenen genel kurullardan ilgili genel kurulun seçim kutusu işaretlenip
sorgulama yapıldığında oylama sonuçları ekranda görüntülenir.

Ekranda yer alan “pdf” veya “excell” ikonlarına tıklayarak bilgileri istediğiniz formatta görüntüleyebilir ve
bilgisayarınıza indirebilirsiniz.
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8.

Genel Kurul Gereklilikler Listesi
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