PAY SAHİBİ/BİREYSEL TEMSİLCİ
İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

İÇİNDEKİLER
1.

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

2.

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

3.

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

4.

e-GKS’de Toplantı Öncesi İşlemler........................................................................................................................................ 6
4.1.

Genel Kurul Bilgilerinin İncelenmesi ............................................................................................................................... 6

4.2.

Katılım Yönteminin Sisteme Girilmesi ........................................................................................ 7

4.2.1.

Pay Sahibinin Asaleten Katılımı.............................................................................................................................. 7

4.2.2.

Pay Sahibinin Temsilci Tayini .......................................................................................... 10

4.3.

Katılım Yönteminin Değiştirilmesi ................................................................................................................................. 13

4.4.

Oy Kaydedilmesi / Güncellenmesi ................................................................................................................................ 15

4.5.

Kayıt Detayının İncelenmesi ........................................................................................................................................... 16

4.6.

Kayıtların Silinmesi ............................................................................................................... 16

4.7.

Temsilcilerin e-GKS’deki İşlemleri ................................................................................................................................ 17

4.7.1. Temsil Bilgilerinin İncelenmesi .............................................................................................. 17
4.7.2. Elektronik Katılım Yönteminin Girilmesi ................................................................................................................... 17
4.7.3. Oy Tercihlerinin Sisteme Girilmesi / Güncellenmesi ............................................................................................ 18
4.7.4. Temsilcilikten İstifa Edilmesi ................................................................................................ 19
5.

e-GKS’de Toplantı Günü İşlemler ....................................................................................................................................... 20
5.1.

Giriş Kaydının Yapılması .................................................................................................................................................. 20

5.2.

Görüş İletimi ....................................................................................................................................................................... 22

5.3.

Oy İletimi.............................................................................................................................................................................. 23

5.4.

Panel Ekranı (İstatistiki Veriler ve Grafikler) ............................................................................ 26

6.

7.

Raporlar .................................................................................................................................. 27
6.1.

Toplantı Tarihleri Raporu ....................................................................................................... 27

6.2.

Oy Sonuç Raporu ................................................................................................................. 27
Genel Kurul Gereklilikler Listesi .................................................................................................. 29

2

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,
e-GKS’ye ilişkin tanıtıcı videolar, iş süreçleri, genel kurula ilişkin kavramların açıklamalarına yer
verilen sözlük ile kontrol listeleri de kurumsal internet 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.
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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:

İşlemler ve yapılma zamanı

Sorunsuz bir genel kurul için gereklilikler

Eğitim belgeleri ve Kılavuzlar

Bazı terimlere ilişkin açıklamalar

Sorulara ilişkin açıklamalar
Basında e-GKS
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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.
e-GKS’ye girişler güvenli elektronik imza ile imzalanacaktır. Bu nedenle e-GKS’de söz konusu
işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle işlem yapacak kişinin kimlik ve iletişim bilgisinin e-GKS’de
tanımlı olması gerekmektedir. e-GKS’de yapılacak tüm işlemlerde bu iletişim bilgileri kullanılarak hak
sahibi anlık olarak bilgilendirilecektir. Bu sebeple e-GKS’de işlem yapacak pay sahiplerinin
öncelikle Kuruluşumuzun e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kaydolarak1 iletişim
bilgilerini kaydetmesinin yanında ayrıca güvenli elektronik imzaya (veya mobil imzaya2)
sahip olması gerekmektedir.
Sisteme giriş için Pay Sahibi/Temsilci’ye ilişkin “Sisteme Giriş” butonuna tıklayınız.

Giriş butonuna basılması sonrası giriş yöntemi seçilir. Giriş yöntemi e-İmza veya Mobil imzadır. Eğer
e-imza ile giriş tercih edilmişse açılan ekranda nitelikli elektronik sertifikanızın şifresi sorulur. Aşağıda
görüntüsüne yer verilen alana şifrenizi yazarak “Giriş” butonunu tıklayınız.

1

e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne kayıt için https://eyatirimci.mkk.com.tr

2

GSM şirketleri ile mobil imza entegrasyonu gerçekleştiğinde kullanılabilir. Lütfen öncelikle ana sayfadan mobil
imza giriş yönteminin aktif olup olmadığını aktif ise hangi GSM operatörünün desteklediğini kontrol edin.
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Eğer mobil imza seçeneğini tercih etmişseniz GSM no bilgileri girildikten sonra “ileri” butonuna
tıklanır. (Önemli not: Bakınız 2 nolu dipnot.)

“İleri” butonuna basıldıktan sonra ekranda “Parmak İzi” ekran görüntüsü açılır.

Cep telefonuna gönderilen parmak izi değeri ile ekrandaki değerin aynı olduğu kontrolü yapıldıktan
sonra cep telefonuna mobil imza güvenlik şifresi girilerek işlem tamamlanır. Bu işlemin iki dakika
içinde yapılması gerekmektedir.
Giriş işleminin tamamlanması ile birlikte bu kılavuzun devamında açıklanacak işlemlerinizi
yapacağınız ana sayfanıza erişmiş olursunuz.
4.

e-GKS’de Toplantı Öncesi İşlemler

e-GKS, genel kurul sürecinde yapılması gereken tüm işlemlerin elektronik ortamda yapılabilmesine
imkan tanımaktadır. e-GKS’de genel kurul öncesi yapabileceğiniz işlemleri; genel kurul bilgi ve
belgelerine erişim, elektronik ortamda katılım tercihinde bulunma, elektronik ortamda temsilci tayini
şeklinde özetlemek mümkündür.
4.1. Genel Kurul Bilgilerinin İncelenmesi
e-GKS, katılmayı düşündüğünüz genel kurula ilişkin tüm bilgi ve belgeleri inceleyebilmenizi mümkün
kılar şekilde tasarlanmıştır. e-GKS’ye yukarıda belirtilen şekilde giriş yapıldığında genel kurul
çağrılarına ilişkin bilgiler ekranda görüntülenecektir. Listelenen genel kurul bilgilerinin sağında yer
alan “Ayrıntılı Bilgi” butonuna basarak o toplantıya ilişkin tüm bilgi ve belgelere erişilebilir.
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Ayrıntılı bilgi butonuna basılması ile birlikte aşağıda yer alan genel kurul toplantı bilgileri ekranı gelir.
İlgili genel kurula ait tüm bilgileri bu ekrandan inceleyebilirsiniz. Ekrandan çıkmak için “Kapat”
butonuna tıklamanız yeterlidir.

4.2. Katılım Yönteminin Sisteme Girilmesi
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak istendiğinde veya elektronik ortamda temsilci
tayin etmek istendiğinde bu işlemlerin elektronik genel kurul düzenlemeleri uyarınca genel kuruldan
bir gün önce saat 21.00 e kadar e-GKS’ye girilmesi gerekmektedir.
4.2.1. Pay Sahibinin Asaleten Katılımı
Katılım yöntemini sisteme girmek için yapılacak ilk işlem elektronik ortamda katılmak istenen genel
kurul toplantısının ekrandan seçilmesidir. Bu seçim işlemi e-GKS’ye 4. bölümde açıklandığı şekilde
girildiğinde görüntülenecek sayfadan yapılacaktır. Genel kurul yapacak şirket unvanının 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 basıldığında katılım yöntemleri aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

Bu seçeneklerden ilki “Elektronik yöntemle kendim katılacağım” seçeneğidir. İkinci seçenek ise
“Atadığım temsilci/vekil katılacaktır” şeklindedir.
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Genel kurula asaleten katılım söz konusu olduğunda “Elektronik yöntemle kendim katılacağım”
seçim kutusu işaretlenerek “İleri” butonuna basılması ile katılım yöntemi seçim aşaması tamamlanır
ve yapılan kaydın hangi payları kapsadığı bilgisinin sisteme girileceği aşağıdaki sayfa görüntülenir.

Açılan ekranda iki seçenek görüntülenecektir. e-GKS tüm hesaplardaki paylar için tek bir seferde kayıt
yapılabilmeye teknik olarak imkan tanıdığı gibi bazı hesaplardaki paylar için de kayıt yapabilmeolanağı
sunmaktadır. Hangi hesabınızda olursa olsun tüm paylarınız için kayıt yapıyorsanız “Tüm Hesaplar”
seçeneğini işaretlenmesi gerekecektir. Kullanım kolaylığı sağlamayı teminen bu seçenek sistem
tarafından işaretli olarak ekrana getirilmektedir. “İleri” butonuna basılması ile kayıt gerçekleşmiş
olacaktır. Eğer kaydınızın bazı hesaplardaki payları kapsamasını istiyorsanız bu defa “Hesap Detayı
Belirteceğim” seçim kutusuna tıklanarak hesap detayına erişilerek ilgili hesabın seçilmesi sonrası
işleme devam edilecektir. Her iki seçenekte de

“Kaydet” butonuna

basılması ile

işlem

sonuçlanacaktır.
Kayıt işleminin belirtilen şekilde gerçekleşmesi ile birlikte genel kurulda kullanmayı düşündüğünüz
oyu kaydetmeyi isteyip istemediğinize ilişkin sistemsel 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. Bu seçeneğin tıklanması ile birlikte oy tercih bildirim ekranı
görüntülenir.
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Oy kaydı yapabilmek için ilgili gündem maddesinin yanındaki Kabul veya Ret seçeneklerindenbirini
işaretlemeniz yeterlidir. (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.
Eğer ret seçeneğini işaretlemişseniz, isterseniz muhalefet beyanınızı da açılacak pencereye
yazabilirsiniz. “Kaydet” butonuna basılması ile birlikte oy kayıt işlemi tamamlanmış olur. Kaydedilen
bu oyun genel kurul anı dahil olmak üzere değiştirilebilmesi mümkündür.
4.2.2. Pay Sahibinin Temsilci Tayini
Genel kurula asaleten katılabileceğiniz gibi sizin yerinize temsilciniz de katılabilir. Elektronik Genel
Kurul Mevzuatı uyarınca bunun için temsilcinizin kimlik bilgisini e-GKS’ye girmeniz yeterli olacaktır.
Seçtiğiniz temsilci genel kurula sadece kimliğini ibraz ederek fiziken katılabileceği gibi, toplantıya
elektronik ortamda da katılabilecektir.
Katılım yöntemini (temsilcimizi) sisteme girmek için yapılacak ilk işlem temsilcinin katılacağı genel
kurul toplantısının ekrandan seçilmesidir. Bu seçim işlemi e-GKS’ye 4. bölümde açıklandığı şekilde
girildiğinde görüntülenecek sayfadan yapılacaktır. Genel kurul yapacak şirket unvanının solunda yer
alan seçim alanının işaretlenmesi ile genel kurul seçimi 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 basıldığında katılım yöntemleri aşağıdaki gibi görüntülenecektir.

Bu seçeneklerden ilki “Elektronik yöntemle kendim katılacağım” seçeneğidir. İkinci seçenek ise
“Atadığım temsilci/vekil katılacaktır” şeklindedir. Genel kurula temsilcimiz katılacağından “Atadığım
temsilci/vekil katılacaktır” seçim kutusu işaretlenecektir.

“Atadığım temsilci/vekil katılacaktır” seçeneğinin işaretlenmesi ile birlikte temsilci türleri yukarıdaki
şekilde görüntülenecektir. Bu aşamada, temsilcinin türünün seçilmesi gerekmektedir. Eğer aracı
kuruluşunuzun sizi temsil etmesini istiyorsanız “Tevdi Temsilci” seçim kutusunu işaretlemeniz
gerekmektedir. Eğer bir kişinin sizi temsil etmesini istiyorsanız “Bireysel Temsilci” seçeneğini
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İşaretleyiniz. Temsilcinin TC Kimlik numarasının “TC Kimlik No” alanına yazılarak “Sorgula”
butonuna basılması ile birlikte bu temsilcinin ismi ve soyadı ekranda görüntülenir.

“İleri” butonuna basılması ile birlikte temsilcinin kimlik bilgisi sisteme girilmiş olur. (Diğer yandan
e-GKS’de bir kimsenin temsilci tayin edilebilmesi için öncelikle e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi’ne
kayıtlı olması gerekmektedir.) Bu işlemin yapılması ise birlikte sıra temsil ilişkisinin hangi paylarınızı
kapsadığı

Açılan ekranda iki seçenek görüntülenecektir. Hangi hesabınızda olursa olsun temsilcinizin tüm
paylarınız için sizi temsil etmesini istiyorsanız “Tüm Hesaplar” seçeneğinin işaretlenmesi
gerekecektir. 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 tıklanarak hesap detayına erişilerek ilgili hesabın seçilmesi sonrası işleme devam
edilecektir.
Hangi paylar için temsilci tayin edildiği yukarıdaki şekilde belirlendikten sonra temsil yetkisinin
kapsamını belirleyeceğiniz ekran görüntülenecektir.
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Temsilcinin yetki türünü ilişkin iki seçenek bulunmaktadır. Genel Yetki seçildiğinde temsilci genel
kurulda istediği yönde oy kullanabilecektir. Özel Yetki seçeneği işaretlenirse temsilcinin kullanılması
istenen oy (talimat) sisteme girilebilir. Aşağıda ekran görüntüsündeki gibi “Genel Yetki” seçeneği
işaretlenip “İleri” butonuna basıldığında kayıt işlemi tamamlanmış olacaktır.
Buna karşı “Özel Yetki” seçeneği işaretlenmişse “İleri” butonuna basılması ile birlikte temsilcinin
kullanacağı oyun sisteme şimdi girilip girilmeyeceği sorulacaktır. “Evet” butonu basıldığında
talimatların girileceği “Oy Tercihi Bildirim” ekranı görüntülenecektir.

İlgili gündemin karşısındaki kabul veya ret seçeneklerini işaretleyerek temsilcinin kullanacağı oyunu
belirleyebilirsiniz. (Bir diğer yöntem “Hepsi Kabul” veya “Hepsi Ret” butonlarına tıklanmasıdır.)
“Kaydet” butonuna basıldığında işleminizin başarılı şekilde tamamlanmış olur.
4.3.

Katılım Yönteminin Değiştirilmesi

Toplantıya katılım yönteminize ilişkin daha önce yapmış olduğunuz kaydın genel kuruldan bir gün
önce saat 21.00’a kadar değiştirebilmesi mümkündür. Örneğin, toplantıya asaleten katılacağınıza
ilişkin kayıt yaptıysanız bunu değiştirip temsilcinizin katılacağını sisteme girebilirsiniz veya tam tersini
de yapabilirsiniz.
Kaydı değiştirmek için yapılacak ilk iş, ilgili kaydı ekrandaki “Kayıtlı Tercihleriniz” bölümünde
işaretlemek ve “Değiştir” butonuna basmak olacaktır.
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Değiştir butona basılması ile birlikte mevcut katılım yöntemimiz görüntülenir.

Yeni katılım yönteminizi bu ekrandaki seçeneklerden işaretleyip işlemlere 5.2 nolu bölümlerde
anlatıldığı şekilde devam edebilirsiniz.
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4.4.

Oy Kaydedilmesi / Güncellenmesi

Katılım yönteminin e-GKS’ye girilmesi anında oy tercihlerinin sisteme girilmesi 5.2 nolu bölümde
açıklanmıştır.

Diğer

yandan

oy

tercihlerinin

mutlaka

kayıt

aşamasında

girilmesi

sisteme

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 kaydın/değişikliğin yapılması için
öncelikle ilgili genel kurulun ekranın “Kayıtlı Tercihleriniz” bölümünden işaretlenmesi gerekecektir.
İlgili genel kurulu bu şekilde seçilerek “Oy Kaydet/Güncelle” butonuna tıklanması ile oy tercih
bildirim ekranına erişilecektir.

Eğer daha önce oy kaydı yapmışsanız açılacak ekranda bu tercihleriniz görüntülenecektir.
Görüntülenen bu tercihlerinin değiştirilmesi mümkündür. Eğer daha önce oy kaydı yapmamışsanız
kabul ret seçenekleri boş gelecektir. Kabul veya ret seçeneklerinin işaretlenip (bu seçim Hepsi Kabul
veya Hepsi Ret seçenekleri ile de yapılabilir). “Kaydet” butonuna basılmasıyla birlikte işlem
tamamlanacaktır
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4.5.

Kayıt Detayının İncelenmesi

Yukarıda belirtilen şekillerde e-GKS’de yapılan bir işleminize ilişkin detaylı bilgiye erişmeniz
mümkündür. Bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle ilgili genel kurulun ekranın “Kayıtlı
Tercihleriniz” bölümünden işaretlenmesi gerekecektir. İlgili genel kurulu bu şekilde seçilerek yapmak
“Kayıt Detayını Göster” butonuna tıklanması yeterli olacaktır.

Kayıt Detayını Göster butonuna basılması ile birlikte yapmış olduğunuz kayda ilişkin bilgiler ekranda
görüntülenecektir.

4.6.

Kayıtların Silinmesi

e-GKS’de yapılan bir kaydın silinmesi (iptal edilmesi) mümkündür. Bu işlem genel kurul gününden bir
gün önce saat 21.00’a kadar yapılabilir. Bu işlemlerin yapılabilmesi için öncelikle ilgili genel kurulun,
ekranın “Kayıtlı Tercihleriniz” bölümünden işaretlenmesi gerekecektir. İlgili genel kurulu bu şekilde
seçerek “Sil” butonuna tıklanması yeterli olacaktır.
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4.7.

Temsilcilerin e-GKS’deki İşlemleri

e-GKS mevzuatı uyarınca pay sahipleri temsilcilerini e-GKS’de de seçebilmektedir. Bir kimsenin bu
şekilde temsilci seçilmesi ile birlikte gerek temsilci seçen gerek seçilen kişi işlem anında e-GKS
tarafından elektronik yöntemle bilgilendirilir.
4.7.1 Temsil Bilgilerinin İncelenmesi
Temsil edeceğiniz kişilere ve genel kurul toplantılarına ilişkin bilgilerin görüntüleneceği ekrana erişim
için bu kılavuzun 4 nolu başlığı altında açıklanan şekilde e-GKS ye girildikten sonra sol menüde yer
alan “Vekalet Listeleme” sekmesi kullanılacaktır.

“Vekalet Listeleme” sekmesine tıklanması ile birlikte temsilci tayin edildiğiniz genel kurullar ve
temsil edeceğiniz kişiler listelenir. Ekranda kimin hangi genel kurulda, hangi yetki türü ile sizi temsilci
ilişkin ayrıntılı bilgiye (gündem, genel kurul belgeleri v.b.) ayrıntılı bilgi butonuna tıklanarak
erişilebilir.

4.7.2 Elektronik Katılım Yönteminin Girilmesi
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmak isteyen temsilcilerin bu tercihlerini genel kurul
gününden bir gün önce saat 21.00’e kadar e-GKS’ye girmeleri gerekmektedir. e-GKS’de temsilci tayin
edildiğiniz durumda eğer toplantıya elektronik ortamda katılmak isteniyorsa bu katılım yönteminin
mutlaka yukarıda belirtilen sürede e-GKS’ye girilmesi gerekmektedir.
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Yapılacak ilk işlem Temsilcinin İşlemleri sayfasında elektronik 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.

Ekranda katılım yöntemi olarak “Elektronik” ve “Fiziksel” seçenekleri çıkacaktır. Toplantıya
elektronik ortamda katılacağımız için “Elektronik” butonuna tıklanması ile işlem tamamlanmış
olacaktır. Artık bu toplantıya temsilci sıfatıyla sadece elektronik ortamda katılabilirsiniz.

4.7.3 Oy Tercihlerinin Sisteme Girilmesi / Güncellenmesi
Sizi temsilci tayin etmiş pay sahibi size genel yetki vermişse genel kurulda kullanılacak oyun önceden
sisteme kaydı mümkündür. Kaydedilen bu oyu sonradan güncelleyebileceğiniz gibi genel kurul anında
da değiştirebilirsiniz.
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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 kaydedilebilir. (Seçim
kutularının işaretlenmesinin bir diğer yöntemi ise “Hepsi Kabul” veya “Hepsi Ret” butonlarına
tıklanmasıdır.) Eğer ret seçeneğini işaretlemişse varsa muhalefet beyanı da yazılabilir.

Kayıt ile birlikte pay sahibi e-GKS tarafından elektronik yöntemlerle bilgilendirilecektir.

4.7.4 Temsilcilikten İstifa Edilmesi
e-GKS’de sizi temsilci tayin etmiş bir kimseyi temsil etmek istemiyorsanız e-GKS’de temsilcilikten
istifa edebilirsiniz. Bu işlem yine 5.7.1 nolu adımda belirtilen şekilde vekalet listeleme ekranına
erişilerek gerçekleştirilecektir. Yapılması gereken tek şey temsilciliğinden istifa edilecek pay sahibine
ilişkin kaydın seçilmesi ve “İstifa Et” butonuna tıklanmasıdır.

İstifa işlemi ile birlikte pay sahibi e-GKS tarafından bilgilendirilir.
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5 . e-GKS’de Toplantı Günü İşlemler
5.1. Giriş Kaydının Yapılması
Genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılacağını bu kılavuzun yukarıdaki bölümlerinde
anlatılan şekilde 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.
Giriş kaydı yapılacak genel kurul toplantılarına ilişkin bilgilerin görüntüleneceği ekrana erişim için bu
kılavuzun 4 nolu başlığı altında açıklanan şekilde e-GKS ye girildikten sonra sol menüde yer alan “e-

Toplantı Salonu” sekmesine tıklanmalıdır.

Açılacak ekranda yer alan genel kurul seçim alanında o gün katılabileceğiniz genel kurullar
görüntülenir. İlgili toplantıya ve/veya kaydetmiş olduğunuz oylara ait bilgilere bilgi alanındaki (i)
butonunu tıklayarak erişebilirsiniz.
Giriş kaydının yapılabilmesi için öncelikle ilgili genel kurulun seçim kutusundan aşağıdaki gibi
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 (bu tercihinizi genel kurul anında bile
değiştirebilmeniz

mümkündür).Eğer

oy

kaydı

yapmamışsanız

işaretleyiniz.

20

“Hayır

İletilmesin”

seçeneğini

Söz konusu seçim yapıldıktan sonra “Giriş Kaydı” butonunun tıklanması ile birlikte giriş kaydı
gerçekleşmiş olacaktır. 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. (Otomatik oy iletim tercihinizin üzerini tıklayarak tercihinizi değiştirebilirsiniz)

Genel kurul saati geldiğinde ilgili genel kurula ait “Canlı Yayın” butonunu tıklayarak genel kurulu
izlemeye haklarınızı kullanmaya başlayabilirsiniz
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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.

5.2. Görüş İletimi
Kanunumuzun kabul ettiği sistem uyarınca genel kurul toplantısında gerek fiziki 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 Metninde görüntülenecektir. İlk gündeme ilişkin görüşmelerin başlaması
ile birlikte bu defa görüşmelerin başladığı bilgisi ekranda ve akış metni alanında çıkacaktır.
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Toplantıya elektronik ortamda katılanlar görüşlerini yazılı olarak iletebilecektir.

İletilecek metin görüş iletim 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 iletim
alanının üst kısmından takibi mümkündür.
Söz konusu kurallara uygun olarak metin yazılıp “ilet” butona basılması ile birlikte yazdığınız bu
metin toplantı başkanının yönetim ekranında görüntülenecektir.
5.3. Oy İletimi
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 Akışı 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 eGKS’ye kaydetmişseniz ve değişiklik yapmayacaksanız “Kayıtlı Oyları İlet” butonu aracılığıyla
ekranda görülen oyunuzu gönderebilirsiniz. Paylarınıza ilişkin ayrıntılı bilgiye veya muhalefet şerhi
“Ret” oyu kullanabileceğiniz sayfaya ise “Pay Detayı/Muhalefet Beyanı Giriş” butonu aracılığıyla
erişebilirsiniz. Diğer yandan giriş kaydı yaparken kayıtlı oylarınızın sistem tarafından otomatik olarak
iletilmesini tercih etmişseniz bu oylarınız sistem tarafından otomatik olarak gönderilecektir.
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.

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.
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Ret oyu işaretlenip muhalefet beyanının yazılması sonrasında muhalefet beyanının kaydedilmesi için
“Tamam” butonuna tıklanmalıdır.

Muhalefet beyanı yazılan oyu iletmek için “Kayıtlı Oyları İlet” butonu tıklanarak oy kullanımı
gerçekleştirilecektir.

Oylama sonuçlandığında toplantı başkanlığı tarafından sisteme girilen nihai oylama sonucu ekranda
görüntülenecektir.
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5.4. 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
yukarıda anlatıldığı şekilde Canlı Yayın butonuna basınca açılan ekrandan yapmanız gerekmektedir.
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6. Raporlar
6.1. Toplantı Tarihleri Raporu
Söz konusu rapor e-GKS’ye tanımlanmış genel kurullara ilişkin bilgileri içermektedir. Ekranda yer alan
“pdf” veya “excell” ikonlarına tıklayarak bilgileri istediğiniz formatta görüntüleyebilir ve
bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

6.2. 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.
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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.
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7. Genel Kurul Gereklilikler Listesi

YERLİ GERÇEK KİŞİ PAY SAHİBİ (GENEL KURULA FİZİKİ KATILIM)
KATILIM
ŞEKLİ

TEMSİLCİ

ATAMA
YÖNTEMİ

GENEL KURUL ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

ŞAHSEN

T
E
M
S
İ
L
C

A
R
A
C
I
L
I
Ğ
I
Y
L
A

NOTER

GERÇEK
KİŞİ
TEMSİLCİ

PAY SAHİBİ temsil belgesini noter onaylı olarak GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİYE verir.

PAY SAHİBİ EGKS'DE TEMSİLCİ ATAMA İŞLEMİNİ KENDİSİ YAPACAKSA:
PAY SAHİBİ:
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza sahibi olmalıdır.
ELEKTRONİK (3) Temsilcisini Diğer Temsilci) genel kurul toplantısından bir günce saat 21.00 a kadar EGKS'ye kaydeder.
(4) Temsilcisini belirlerken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.
ATAMA

TEMSİLCİ:
T.C. Kimlik Numarası taşıyan kimlik
belgesiyle genel kurula katılır.

GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ : e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.

PAY SAHİBİ temsil belgesini TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİNE verir.

NOTER
TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ yetki belgesini GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİYE verir.
PAY SAHİBİ EGKS'DE TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ATAMA İŞLEMİNİ KENDİSİ YAPACAKSA:
PAY SAHİBİ:
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza sahibi olmalıdır.
(3) Payın bulunduğu aracı kuruluşu genel kurul toplantısından bir günce saat 21.00 a kadar EGKS'de Tevdi Eden Temsilcisi
olarak belirler.
(4) Temsilcisini belirlerken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.

TEVDİ
EDEN
TEM.
(ARACI
KURULUŞ)

ELEKTRONİK
PAY SAHİBİ TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ATAMA İŞLEMİNİ ARACI KURULUŞA YAPTIRACAKSA:
ATAMA
PAY SAHİBİ: e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye
olmalıdır. TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ARACI KURULUŞ:
(1) Pay sahibinin isteği doğrultusunda kendini Tevdi Eden Temsilcisi olarak genel kurul toplantısından bir günce saat 21.00
a kadar EGKS'ye kaydeder.
(2) Temsilciyi kaydederken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.
(3) Genel kurula katılacak GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİYİ yazılı olarak yetkilendirir.

TEMSİLCİ:
(1) T.C. Kimlik Numarası taşıyan kimlik
belgesiyle
(2) Temsil ve yetki belgesiyle genel
kurula katılır.

TEMSİLCİ:
(1) T.C. Kimlik Numarası taşıyan kimlik
belgesiyle
(2) Yetki belgesiyle genel kurula katılır.

YERLİ GERÇEK KİŞİ PAY SAHİBİ (GENEL KURULA ELEKTRONİK KATILIM)
KATILIM
ŞEKLİ

GENEL KURUL ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER
PAY SAHİBİ EGKS'DE KAYIT İŞLEMİNİ ŞAHSEN YAPACAKSA:
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza (sertifika) sahibi olmalıdır.
(3) Toplantıya elektronik ortamda katılacağını genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21:00 kadar EGKS’ye kaydetmelidir.
(4) Genel kurulda kullanacağı oyu önceden kaydetmek istiyorsa genel kurul anına kadar EGKS'ye kaydetmelidir.

Ş
A
H
S
E
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İ
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C
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A
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L
I
Ğ
I
Y
L
A

PAY SAHİBİ KAYIT İŞLEMİNİ ARACI KURULUŞA YAPTIRACAKSA:
PAY SAHİBİ : (1 e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza (setifika) sahibi olmalıdır.
ARACI KURULUŞ:
(1) Pay sahibinin toplantıya elektronik ortamda katılacağını genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21:00
kadarEGKS’ye kaydetmelidir
PAY SAHİBİ EGKS'DE TEMSİLCİ ATAMA İŞLEMİNİ ŞAHSEN YAPACAKSA:
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza (setifika) sahibi olmalıdır.
(3) Temsilcisini (Diğer Temsilci) genel kurul toplantısından bir günce saat 21.00 e kadar EGKS'ye kaydeder.
(4) Temsilciyi kaydederken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.

GERÇEK
KİŞİ
TEMSİLCİ

TEVDİ
EDEN
TEM.
(ARACI
KURULUŞ)

GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ:
ELEKTRONİK
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
ATAMA
(2) Güvenli elektronik imza (setifika) sahibi olmalıdır.
(3) Toplantıya elektronik ortamda katılacağını genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21:00 e kadar EGKS’ye
kaydetmelidir.
(4) Genel yetkili temsilci olması durumunda oyunu kaydetmek istiyorsa genel kurul anına kadar EGKS'ye kaydetmelidir.

PAY SAHİBİ EGKS'DE TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ATAMA İŞLEMİNİ KENDİSİ YAPACAKSA:
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza (setifika) sahibi olmalıdır.
(3) Payın bulunduğu aracı kuruluşu genel kurul gününden bir gün önce saat 21.00 e kadar EGKS'de Tevdi Eden Temsilcisi
olarak kaydetmelidir.
(4) Temsilciyi kaydederken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.
ELEKTRONİK
ATAMA

PAY SAHİBİ TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ATAMA İŞLEMİNİ ARACI KURULUŞA YAPTIRACAKSA:
PAY SAHİBİ : (1 e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne
üye olmalıdır.
TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ARACI KURULUŞ:
(1) Pay sahibinin isteği doğrultusunda kendini genel kurul gününden bir gün önce saat 21.00 e kadar EGKS'de Tevdi Eden
Temsilcisi olarak kaydeder.
(2) Temsilciyi kaydederken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.
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GENEL KURUL ANINDA
YAPILMASI GEREKENLER
PAY SAHİBİ:
(1) Toplantı saatinden bir saat
öncesinden beş dakika kalıncaya
kadar EGKS’ye güvenli elektronik
imzası ile giriş yapmalıdır.
(2) Görüşünü ve oyunusüresinde
sistem üzerinden göndermelidir.
TEMSİLCİ:
(1) Toplantı saatinden bir saat
öncesinden başlayarak beşdakika
kalıncaya kadar EGKS’ye güvenli
Elektronik imzası ile giriş yapmalıdır.
(2) Belirlenen sürelerde varsagörüşünü
ve oyunu sistem üzerinden
göndermelidir.

TEMSİLCİ:
(1) Toplantı saatinden bir saat
öncesinden başlayarak beşdakika
kalıncaya kadar EGKS’ye güvenli
Elektronik imzası ile giriş yapmalıdır.
(2) Belirlenen sürelerde varsagörüşünü
ve oyunu sistem üzerinden
göndermelidir.

YABANCI GERÇEK KİŞİ PAY SAHİBİ (GENEL KURULA FİZİKİ KATILIM)
KATILIM

T
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I
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ATAMA
YÖNTEMİ

TEMSİLCİ

NOTER

GERÇEK
KİŞİ
TEMSİLCİ

TEVDİ
EDEN
TEM.

GENEL KURUL ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

TEMSİLCİ:
(1) Kimlik belgesiyle
(2) Noter onaylı temsil
belgesiyle genel kurula katılır.

PAY SAHİBİ temsil belgesini noter onaylı olarak GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİYE verir.

ELEKTRONİK
ATAMA

ELEKTRONİK
ATAMA

(ARACI
KURULUŞ)

TEMSİLCİ:
(1) TC Kimlik Numarası taşıyan kimlik
belgesiyle
(2) Yetki belgesiyle genel kurula katılır.

PAY SAHİBİ TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ATAMA İŞLEMİNİ ARACI KURULUŞA YAPTIRACAKSA:
PAY SAHİBİ: (1 e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
TEVDİ TEMSİLCİSİ ARACI KURULUŞ:
(1) Pay sahibinin isteği doğrultusunda kendini Tevdi Eden Temsilcisi olarak genel kurul toplantısından bir gün önce saat
21.00 a kadar EGKS'ye kaydeder.
(2) Temsilciyi kaydederken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.
(3) Genel kurula katılacak GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİYİ yazılı olarak yetkilendirir.

YABANCI GERÇEK KİŞİ PAY SAHİBİ (GENEL KURULA ELEKTRONİK KATILIM)
KATILIM
ŞEKLİ

GENEL KURUL ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

Ş
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GENEL KURUL ANINDA
YAPILMASI GEREKENLER

PAY SAHİBİ EGKS'DE KATILIM BEYANINI KENDİSİ YAPACAKSA:
(2) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.

PAY SAHİBİ:

(3) Güvenli elektronik imza (sertifika) sahibi olmalıdır.
(4) Toplantıya elektronik ortamda katılacağını genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21:00 e kadar EGKS’ye

(1) Toplantı saatinden bir saat öncesinden beş
dakika kalıncaya kadar EGKS’ye güvenli
Elektronik imzası ile giriş yapmalıdır.

kaydetmelidir.
(5) Genel kurulda kullanacağı oyu önceden kaydetmek istiyorsa genel kurul anına kadar EGKS'ye kaydetmelidir.
PAY SAHİBİ KATILIM BEYANINI ARACI KURULUŞA YAPTIRACAKSA:
(1) PAY SAHİBİ : (1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza (sertifika) sahibi olmalıdır.

(2) Görüşünü ve oyunu süresinde sistem
üzerinden göndermelidir.

ARACI KURULUŞ:
(1) Pay sahibinin toplantıya elektronik ortamda katılacağını genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21:00 e kadar EGKS’ye
kaydetmelidir.
(2) Pay sahibi genel kurulda kullanacağı oyu önceden kaydetmek istiyorsa genel kurul anına kadar EGKS'ye kaydetmelidir.
PAY SAHİBİ EGKS'DE TEMSİLCİ ATAMA İŞLEMİNİ KENDİSİ YAPACAKSA:
PAY SAHİBİ:
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza (sertifika) sahibi olmalıdır.
(3) Temsilcisini (Diğer Temsilci) genel kurul toplantısından bir günce saat 21.00 e kadar EGKS'ye kaydeder.
(4) Temsilciyi kaydederken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.

GERÇEK
KİŞİ
TEMSİLCİ

TEVDİ
EDEN
TEM.
(ARACI
KURULUŞ)

TEMSİLCİ:
(1) Toplantı saatinden bir saat öncesinden başlayarak
beş dakika kalıncaya kadar EGKS’ye güvenli elektronik
imzası ile giriş yapmalıdır.
(2) Belirlenen sürelerde varsa görüşünü ve oyunu
sistem üzerinden göndermelidir.

ELEKTRONİK GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ:
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
ATAMA
(2) Güvenli elektronik imza (sertifika) sahibi olmalıdır.
(3) Toplantıya elektronik ortamda katılacağını genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21:00 e kadar EGKS’ye kaydetmelidir.
(4) Genel yetkili temsilci olması durumunda oyunu kaydetmek istiyorsa genel kurul anına kadar EGKS'ye kaydetmelidir.

ELEKTRONİK
ATAMA

PAY SAHİBİ EGKS'DE TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ATAMA İŞLEMİNİ KENDİSİ YAPACAKSA:
PAY SAHİBİ:
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza (sertifika) sahibi olmalıdır.
(3) Payın bulunduğu aracı kuruluşu genel kurul gününden bir gün önce saat 21.00 e kadar EGKS'de Tevdi Temsilcisi olarak
kaydetmelidir.
(4) Temsilciyi kaydederken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.
PAY SAHİBİ TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ATAMA İŞLEMİNİ ARACI KURULUŞA YAPTIRACAKSA:
TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ARACI KURULUŞ:
(1) Pay sahibinin isteği doğrultusunda kendini genel kurul gününden bir gün önce saat 21.00 e kadar EGKS'de Tevdi Eden
Temsilcisi olarak kaydeder.
(2) Temsilciyi kaydederken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.
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TEMSİLCİ:
(1) Toplantı saatinden bir saat öncesinden başlayarak
beş dakika kalıncaya kadar EGKS’ye güvenli elektronik
imzası ile giriş yapmalıdır.
(2) Belirlenen sürelerde varsa görüşünü ve oyunu
sistem üzerinden göndermelidir.

TÜZEL KİŞİ PAY SAHİBİ (GENEL KURULA FİZİKİ KATILIM)
TEMSİLCİ

E
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ATAMA
YÖNTEMİ

GENEL KURUL ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

TEMSİLCİ:

PAY SAHİBİ:

(1) TC Kimlik Numarası taşıyan
kimlik belgesiyle

(1) Yetki belgesini gerçek kişiye verir.

NOTER

GERÇEK
KİŞİ
TEMSİLCİ

(2) Kurum dışında bir temsil söz konusu olacaksa noter onaylı temsil belgesini GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİYE
verir.

PAY SAHİBİ EGKS'DE TEMSİLCİ ATAMA İŞLEMİNİ KENDİSİ YAPACAKSA:
PAY SAHİBİ:
(2) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(3) TTK 1526 uyarınca güvenli elektronik imza sahibi olmalıdır.
(4) Temsilcisini (Diğer Temsilci) genel kurul toplantısından bir gün önce saat 21.00 e kadar EGKS'ye kaydeder.
ELEKTRONİK (5) Temsilcisini belirlerken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.
ATAMA
(6) GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ: e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.

PAY SAHİBİ TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ATAMA İŞLEMİNİ ARACI KURULUŞA YAPTIRACAKSA:
(1) PAY SAHİBİ : (1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.

TEVDİ
EDEN
TEM.

ELEKTRONİK
ATAMA

GENEL KURUL ANINDA
YAPILMASI GEREKENLER

TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ARACI KURULUŞ:
(1) Pay sahibinin isteği doğrultusunda kendini Tevdi Eden Temsilcisi olarak genel kurul toplantısından bir gün önce saat
21.00 e kadar EGKS'ye kaydeder.
(2) Temsilciyi belirlerken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.
(3) Genel kurula katılacak GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİYİ yazılı olarak yetkilendirir.

(2) Noter onaylı temsil
belgesiyle genel kurula katılır.
TEMSİLCİ:
TC Kimlik Numarası taşıyan kimlik
belgesiyle genel kurula katılır.

TEMSİLCİ:
(1) TC Kimlik Numarası taşıyan kimlik
belgesiyle
(2) Yetki belgesiyle genel kurula katılır.

(ARACI
KURULUŞ)

TÜZEL KİŞİ PAY SAHİBİ (GENEL KURULA ELEKTRONİK KATILIM)
KATILIM
ŞEKLİ
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TEMSİLCİ

ATAMA
YÖNTEM

GENEL KURUL ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER
PAY SAHİBİ EGKS'DE TEMSİLCİ ATAMA İŞLEMİNİ KENDİSİ YAPACAKSA : --> Tüzel kişinin şahsen katılımı yok
PAY SAHİBİ:
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza sahibi olmalıdır.
(3) Temsilcisini ( Diğer Temsilci) genel kurul toplantısından bir gün önce saat 21.00 e kadar EGKS'ye kaydeder.
(4) Temsilcisini belirlerken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.

GERÇEK
KİŞİ
TEMSİLCİ

GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ:
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza (sertifika) sahibi olmalıdır.
(3) Toplantıya elektronik ortamda katılacağını genel kurul tarihinden bir gün önce saat 21:00 e kadar EGKS’ye
ELEKTRONİK kaydetmelidir.
ATAMA
(4) Genel yetkili temsilci olması durumunda oyunu kaydetmek istiyorsa genel kurul anına kadar EGKS'ye kaydetmelidir.

PAY SAHİBİ TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ATAMA İŞLEMİNİ ARACI KURULUŞA YAPTIRACAKSA:
TEVDİ EDEN TEMSİLCİSİ ARACI KURULUŞ:
(1) Pay sahibinin isteği doğrultusunda kendini genel kurul gününden bir gün önce saat 21.00 e kadar EGKS'de Tevdi Eden
Temsilcisi olarak kaydeder.
(2) Temsilciyi kaydederken aynı zamanda temsil yetkisinin kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.

TEVDİ
EDEN
TEM.

GENEL KURUL ANINDA
YAPILMASI GEREKENLER
TEMSİLCİ:
(1) Toplantı saatinden bir saat
öncesinden başlayarak beş
dakika kalıncaya kadar EGKS’ye
güvenli
Elektronik imzası ile giriş yapmalıdır.
(2) Belirlenen sürelerde varsa
görüşünü ve oyunu sistem üzerinden
göndermelidir.

TEMSİLCİ:
(1) Toplantı saatinden bir saat
öncesinden başlayarak beşdakika
kalıncaya kadar EGKS’ye güvenli
Elektronik imzası ile giriş yapmalıdır.
(2) Belirlenen sürelerde varsagörüşünü
ve oyunu sistem üzerinden
göndermelidir.

ELEKTRONİK
ATAMA

(ARACI
KURULUŞ)
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GENEL KURUL ANINDA YAPILMASI
GEREKENLER

GENEL KURUL ÖNCESİNDE YAPILMASI GEREKENLER

GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ:

F
İ
Z
İ
K
E
N

PAY SAHİBİ:

FİZİKEN
ATAMA

TC Kimlik Numarası taşıyan kimlik belgesiyle
Temsil belgesini noter onaylı olarak temsilciye verir.
Noter onaylı temsil belgesiyle genel kurula katılır.

GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ:

ELEKTRONİK

TC Kimlik Numarası taşıyan kimlik belgesiyle genel kurula katılır.

BİREYSEL TEMSİLCİ (GENEL KURULA ELEKTRONİK KATILIM)
İLGİLİ

TEMSİLCİNİN KATILIM
YÖNTEMİ

TEMSİLCİNİN ATAMA
YÖNTEMİ

GENEL KURUL ÖNCESİNDE YAPILMASI
GEREKENLER
PAY SAHİBİ EGKS'DE TEMSİLCİ ATAMA İŞLEMİNİ ŞAHSEN
YAPACAKSA:
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PAY SAHİBİ:
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza (sertifika) sahibi olmalıdır.
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(3) Temsilcisini (Diğer Temsilci) genel kurul toplantısından bir
günce saat 21.00 e kadar EGKS'ye kaydeder.
(4) Temsilciyi kaydederken aynı zamanda temsil yetkisinin
kapsamını da (genel yetki/özel yetki) EGKS'ye kaydeder.

GERÇEK KİŞİ TEMSİLCİ:
(1) e-Yatırımcı: Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne üye olmalıdır.
(2) Güvenli elektronik imza (sertifika) sahibi olmalıdır.
(3) Toplantıya elektronik ortamda katılacağını genel kurul
tarihinden bir gün önce saat 21:00 e kadar EGKS’ye kaydetmelidir.
(4) Genel yetkili temsilci olması durumunda oyunu kaydetmek
istiyorsa genel kurul anına kadar EGKS'yekaydetmelidir.
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GENEL KURUL ANINDA YAPILMASI
GEREKENLER
TEMSİLCİ:
(1) Toplantı saatinden bir saat öncesinden başlayarak beş
dakika kalıncaya kadar EGKS’ye güvenli elektronik imzası ile
giriş yapmalıdır.
(2) Belirlenen sürelerde varsa görüşünü ve oyunu sistem
üzerinden göndermelidir.

