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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, kontrol listeleri de kurumsal web sayfamızdan erişebileceğiniz e- GKS ana sayfada yer
almaktadır.
Bu kılavuzdaki işlemler genel kurul sürecine uygun olarak “Toplantı Öncesi İşlemler” “Toplantı Anı
İşlemler” ve “Toplantı Sonrası 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.
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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 elektronik sertifikanızın şifresi sorulur.
Aşağıda görüntüsüne yer verilen alana şifrenizi yazarak “Giriş” butonunu tıklayınız.

“Giriş” butonuna tıklanması ile birlikte şirketiniz adına bu kılavuzun devamında açıklanacak
işlemlerinizi yapacağınız şirketiniz ana sayfasına erişmiş olursunuz.
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
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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.

Örnek

Yetkili

Örnek A.Ş.

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

Yetkili

Örnek A.Ş.

2.

Seçimi yapılan şirket “Yetki Verilebilecekler” alanına düşer. Birden fazla şirket için yetki
verilmek istendiğinde aynı işlem tekrarlanır ve “Kaydet” butonuna tıklanır.

Örnek

Yetkili

Örnek A.Ş.

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

Örnek

Yetkili

Örnek A.Ş.

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

Örnek

Yetkili

Örnek A.Ş.

5. e-GKS’de Toplantı Öncesi İşlemler
e-GKS genel kurul sürecinde şirketinizin yapması gereken tüm işlemlerin elektronik ortamda
yapılabilmene imkan tanımaktadır. Bu bağlamda genel kurul sürecinde yapılan ilk işlem olan Türk
Ticaret Kanununun 414 üncü maddesi uyarınca yapılacak olan genel kurul çağrısından başlamak
üzere genel kurul tamamlandıktan sonra genel kurul tutanağının e-GKS’ye eklenmesi dahil olmak
üzere tüm işlemlerinizi e-GKS’de yapabilirsiniz. Genel kurul sürecine ilişkin şema aşağıda yer
almakta olup, kılavuzun bundan sonraki bölümlerinde bu zaman sırasına uygun olarak toplantı öncesi
işlemlerin e-GKS’de nasıl yapılacağı açıklanacaktır.
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Not: Kurumsal temsilci çağrısı prosedürü Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olmayan şirketler için
söz konusu olup, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi şirketler için süreç genel kurul çağrısı ile
başlamaktadır.

5.1

Genel Kurul Çağrısının Yapılması

5.1.1 Genel Bilgi
TTK’nın 414 üncü maddesi uyarınca genel kurul tarihinden en az iki hafta önce Sermaye Piyasası
Kurulunun kurumsal yönetim ilkeleri uyarınca ise genel kurul tarihinden en az üç hafta önce genel
kurul çağrısı yapılacaktır.
Diğer yandan, KAP 4.0 uygulamasına geçiş sonrasında, KAP’ta yapılan genel kurul çağrıları otomatik
olarak e-GKS’ye yansımakta olup e-GKS’den ayrıca çağrı yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Ancak
genel kurul çağrısı KAP’ta yapıldığı halde KAP üzerinden yüklenen belgelere-GKS’ye yansımamaktadır.
Bu nedenle e-GKS’de ilgili genel kurul çağrısı seçilerek belge yükleme işleminin yapılması
gerekmektedir. Belge yüklemeye ilişkin açıklamalar aşağıda 5.1.3. maddenin
(e) bendinde yer almaktadır.
5.1.2 Ekrana Erişim
Kılavuzun dört nolu başlığında anlatılan yöntemle e-GKS’ye giriş yapıldığında aşağıdaki ana işlem

10

MKK EGKS ŞİRKET İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU
sayfanız görüntülenecektir. Bu sayfa, yapacağınız işlemlere ilişkin ekranlara tek bir merkezden
erişebileceğiniz sizin ana işlem sayfanızdır. Genel kurul sürecinde ilk yapılacak iş olan Genel Kurul
Çağrısına ilişkin işlemlerin yapılacağı sayfaya erişmek için aşağıdaki ekranda işaret edilen “Genel
Kurul Çağrısı” butonuna basılmalıdır.

Bu butona basıldığında bilgi girişi yapılacak olan ve bir sonraki adımda anlatılacak ekran
görüntülenecektir.

5.1.3 Bilgilerin Girilmesi
“Genel Kurul Çağrısı” butonuna basılması ile birlikte bilgi girişinin yapılacağı ekran görüntülenir.
Aşağıda görüntülenen bu ekrana girilecek bilgileri beş gruba ayırmak mümkündür.

1
2
3

4

5
1. Girilecek ilk bilgi toplantının türüdür. Ekranda görülen seçeneklerden uygun olanı
seçilecektir. (Eğer imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu için genel kurul çağrısı yapılacaksa bu
seçenek işaretlendiğinde görüntülenecek olan pay gruplarından hangisinin toplantıya
çağrıldığının da işaretlenmesi gerekecektir.)
2. Girilecek ikinci bilgi genel kurul toplantı zamanına ilişkin bilgilerdir. Toplantı tarihinin girilmesi
için ilgili alandaki takvim işaretine basılmalı

ve görüntülenecek takvimden ilgili tarih

seçilmelidir. Toplantı saati ise ilgili alana 24 saat formatına göre (örneğin 15.35)
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yazılmalıdır.
3. Girilecek üçüncü bilgi toplantının yapılacağı yere ilişkin adres bilgisidir.
4. Girilecek dördüncü bilgi genel kurul gündemidir. Olağan genel kurul toplantısında bulunması
gereken gündem maddeleri örnek olarak sayfada görüntülenmektedir. Bu gündem
maddelerinin sırasını ve veya içeriğini değiştirebileceğiniz gibi silebilir veya yeni gündem
maddesi ekleyebilirsiniz. Bu işlemler için gündemlerin sağ tarafından bulunan yukarı-aşağı
oklarını ve sil (x) işaretini kullanabilirsiniz. Yine eklemek istediğiniz gündemi gündem “Ekle”
butonuna basarak ekleyebilirsiniz.
5. Girilecek beşinci bilgi pay sahiplerinin incelemesine sunulacak belgelerdir.
a. Toplantı Türünün Girilmesi

Ekranda gördüğünüz “Genel Kurul Bilgileri” başlığının aşağısında toplantı türü seçenekleri
görüntülenmektedir. Bu seçenekler Olağan Genel Kurul, Olağanüstü Genel Kurul ve İmtiyazlı Pay
Sahipleri

Özel

Kurulu’dur.

Şirketinizin yapacağı

genel

kurul

toplantısına

uygun seçeneğin

işaretlenmesi (sistem olağan genel kurul seçeneğini işaretli olarak getirir.) ile toplantı türüne ilişkin
bilgi e-GKS’ye girilmiş olur.

b. Genel Kurul Zamanının Girilmesi
Genel kurul toplantısına ilişkin zaman bilgisi toplantı tarihi ve genel kurul saati olarak sisteme
girilecektir. Tarih bilgisinin girilmesi için ilgili alanın sağ tarafında yer alan takvim işaretine basınız.
Görüntülenecek takvimde toplantı tarihini işaretlediğinizde toplantı tarihi ilgili alanda otomatik
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olarak görüntülenecektir. Toplantı saati ise ilgili alana 24 saat esas alınarak girilmelidir. Giriş
yapılacak alana ilişkin ekran görüntüsü aşağıdadır.
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c.

Adres Bilgisinin Girilmesi

Genel kurul toplantının yapılacağı yere ilişkin bilgi adres, il ve ilçe alanlarının doldurulması suretiyle
sisteme girilecektir. İl ve ilçe bilgisi ilgili alanların sağ tarafındaki ok tıklandığında il ve ilçe bilgileri
listelenecek olup bu listeden seçim yapabilirsiniz. Bir diğer seçenek ise bu alanlara ilgili il/ilçenin ilk
harfini yazdığınızda ekranda görüntülenecek olan o harf ile başlayan il/ilçelerden seçim yapmaktır.
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d. Gündem Bilgisinin Girilmesi
Ekranın genel kurul gündem maddelerinin girileceği alanında bir olağan genel kurul gündeminde yer
alması muhtemel gündem başlıkları kullanım kolaylığı olması amacıyla ekranda görüntülenir. Bu
gündem maddelerinin sırasını ve veya içeriğini değiştirebileceğiniz gibi silebilir veya yeni gündem
maddesi ekleyebilirsiniz. Bu işlemler için gündemlerin sağ tarafından bulunan yukarı-aşağı oklarını
ve sil (x) işaretini kullanabilirsiniz.

Bunların yanında “Gündem Ekle” butonuna basarak yeni bir içerik ekleyebilirsiniz. “Gündem Ekle”
butonuna basıldığında listenin sonuna bir satır daha eklenecektir. Ekleyeceğiniz gündemi yazıp
kaydettikten sonra eklediğiniz gündemin sağ tarafındaki yukarı işareti ile bu gündemi istediğiniz

sıraya taşıyabilirsiniz.
Türkçe gündem maddeleri yukarıdaki şekilde girildikten sonra gündem maddelerinin İngilizcesi
girilmek istendiğinde “İngilizce Gündem Girmek İstiyorum” seçim kutusunun işaretlenmesi
gerekir.
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Söz konusu seçimin yapılması sonrası İngiltere bayrağı tıklanır.

İngilizce gündem girilecek aşağıdaki ekran aşağıdaki şekilde görüntülenecektir. Yukarıda anlatıldığı
şekilde gündemlerin sırası değiştirilebilir, silinebilir ve yeni gündem eklenebilir.

e. Genel Kurul Belgelerinin Eklenmesi
İlgili mevzuat uyarınca genel kurul sürecinde bazı belgelerin belirli bir süre önceden pay sahiplerinin
incelemesine sunulması gerekmektedir.

Bunun için ekli dosyalar bölümünde yer alan dosya alanını tıklayarak öncelikle ekleyeceğiniz belgeyi
seçmeniz gerekmektedir. Sonrasında ise söz konusu belgenin türü bilgisi ortadaki alana girilecektir.
Bu alan tıklandığında, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Zarar Cetveli, Denetim Kurulu Raporu,
Bilanço, Nakit Akım Tablosu, Esas Sözleşme başlıkları listelenecektir. Eklediğiniz belge bu
seçeneklerden hangisine uygunsa ilgili başlık seçilecektir. Eğer eklediğiniz belge bu başlıklara
uymuyorsa “Diğer” seçeneğini işaretleyiniz. Girilecek son bilgi ise eklediğiniz belgenin ilgili olduğu
yıl/dönem bilgisi olacaktır. “Ekle” butonuna basılması ile birlikte eklediğini belgeye ilişkin bilgiler
alt satırda görüntülenecektir. Tüm bu belgelerin pay sahiplerinin bilgisine anlık olarak e-GKS
tarafından gönderileceği gözetilerek eklenen belgelerin türünün ve döneminin doğru girilmesi
önemlidir.
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5.1.4 Bilgilerin Kaydedilmesi ve Çağrının Pay Sahiplerine İletimi
Bilgi girişinin tamamlanması ile birlikte sıra girilen bu bilgilerin kaydedilmesine gelir. Girilen bu
bilgilerin kaydedilmesi için ekranın alt kısmında yer alan “Kaydet” butonuna basılması yeterlidir.

Bilgilerin kaydedilmesi ile birlikte çağrı başlatılmış olur. Genel kurul çağrınız pay sahiplerine e-GKS
tarafından elektronik yöntemlerle iletilir. Yapmış olduğunuz bu işlemle genel kurul çağrısına ilişkin
işlemlerinizi tamamlamış oldunuz.
Çağrının yapılması ile birlikte ana işlem sayfanızda durum alanında genel kurul çağrısının yapıldığı

aşağıdaki şekilde görüntülenecektir.
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5.2

Kayıtların Değiştirilmesi/Sonradan Belge Eklenmesi

5.2.1 Genel Bilgi
Genel kurul sürecinde yapılacak olan ilk işlem olan genel kurul çağrısına ilişkin işlemlerden itibaren
e-GKS’ye bilgi/belge girişi başlamaktadır. Girilen bu bilgilerin zaman içinde değiştirilmesi ihtiyacı
doğabileceği gibi genel kurula ilişkin bir takım belgelerin sonradan hazır olması nedeniyle diğer
belgelere göre daha sonra sisteme girilme ihtiyacı doğabilir. Bu bağlamda sisteme girilen bu bilgi ve
belgelerin genel kurul gününden bir gün öncesine kadar değiştirilmesi mümkündür. Diğer yandan
yapılan bütün değişiklikler anlık olarak e-GKS tarafından pay sahiplerine elektronik yöntemlerle
iletilecektir.
5.2.2 Ekrana Erişim
Genel kurula ilişkin daha önce girmiş olduğunu bilgi ve belgelerde değişiklik yapabileceğiniz ve veya
yeni belge ekleyebileceğiniz ekrana ana işlem sayanızdaki “Güncele” butonuna tıklayarak
erişebilirsiniz.

5.2.3 Değişikliğin Yapılması ve Kayıt
“Güncelle” butonuna basılması ile birlikte genel kurul bilgilerinizin görüntüleneceği sayfa açılır.
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Sayfada görüntülenen bütün alanlarda değişiklik yapabilir ve dosya ekleme bölümünden yeni dosya
eklenebilir ve ya daha önce eklenen dosyalar silinebilir. Ekranın alt kısmında yer alan “Kaydet”
butonuna basılması ile birlikte yapılan bu değişiklikler kaydedilmiş olur. Gerek şirketiniz gerek pay
sahipleri yapılan değişikliklerden anlık olarak e-GKS tarafından elektronik yöntemlerle bilgilendirilir.
5.3

Genel Kurulun Toplantı Öncesi İptali

5.3.1 Genel Bilgi
Kanunda belirtilen kimi durumlarda genel kurul toplantısının toplantı tarihinden önceki bir zamanda
iptali olasıdır. Eğer genel kurul toplantısının toplantı gününden önce iptali söz konusuysa toplantının
iptal olduğu bilgisinin e-GKS’ye de girilmesi gerekecektir.
5.3.2 Ekrana Erişim
İptal işlemine ilişkin bilgi girişinin yapacağınız ekrana ana işlem sayanızdaki “İptal” butonuna
tıklayarak erişebilirsiniz.

6. e-GKS’de Toplantı Günü İşlemler
Toplantı günü e-GKS’de yapılacak işlemleri, pay sahipleri listesinin e-GKS’de görüntülenmesi,
toplantıya elektronik ortamda katılanlara ilişkin listenin alınması, toplantıya fiziken katılanlara ilişkin
listenin hazırlanması ve genel kurul toplantısının elektronik ortamda yönetimi olarak özetleyebiliriz.
Aşağıda bu işlemlerin nasıl yapılacağı zaman sırasına uygun olarak açıklanacaktır.
6.1 Pay Sahipliği/Katılanlar Listelerine İlişkin İşlemler
6.1.1 Pay Sahipleri Listesi
TTK’nın 415 ve 417 nci maddelerinde payları Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kayden izlenen
şirketlerin genel kuruluna kimlerin katılabileceğine ilişkin listenin Merkezi Kayıt Kuruluşundan
sağlanacak “pay sahipleri çizelgesi”ne göre belirleneceği hükme bağlanmıştır. Bu liste şirketin tüm
ortaklarını ve bu ortakların e-GKS’de tayin ettikleri temsilcileri gösterir liste olup şirket tarafından
genel kurul günü bu listeye e-GKS’den erişilebilecektir.
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6.1.1.1 Ekrana Erişim
Pay sahipleri bir diğer ifadeyle genel kurula katılabilecek kişileri gösterir listeye genel kurul günü eGKS’den erişilebilecektir.

1.

Görüntüleyebileceğiniz listelere ilişkin seçenekleri görmek için ana işlem sayanızdaki “Pay

Sahipleri Listesi” sekmesine tıklanması gerekmektedir.

2. “Pay Sahipleri Listesi” sekmesine tıklandığında erişebileceğiniz listeler aşağıdaki ekran
görüntüsünde olduğu gibi; pay sahipleri listesi, e-hazirun listesi ve fiziki hazirun listesi
olarak sıralanacaktır.

3. Bu listelerden “Pay Sahipleri Listesi” tıklandığında listeye ilişkin dosya, Excel ve PDF
olarak açılabilecek şekilde görüntülenecektir. Bu liste şirketinizin tüm ortaklarını ve varsa
elektronik ortamda tayin edilen temsilcilerini gösterir listedir.

Toplantıya fiziken gelen kişilerin toplantıya katılma haklarının bulunup bulunmadığı bu listeden
kolayca kontrol edilebilecektir.

20

MKK EGKS ŞİRKET İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

6.1.2 Toplantıya Elektronik Ortamda Katılanlara İlişkin Listenin Alınması
Kanunumuzun kabul ettiği sistem uyarınca toplantıya elektronik ortamda katılım fiziki katılımım bütün
hukuki sonuçlarını doğuracaktır. Bunun bir sonucu olarak toplantıya elektronik ortamda katılanlar
toplantı yeter satısının tespitinde aynı fiziki katılanlar gibi dikkate alınacaktır. Bu bağlamda toplantıya
kimlerin elektronik ortamda katıldığı ve pay oranlarına ilişkin listenin toplantı başlama anında
sistemden alınmalıdır.
6.1.2.1

Ekrana Erişim.

1. Görüntüleyebileceğiniz listelere ilişkin seçenekleri görmek için ana işlem sayanızdaki “Pay
Sahipleri Listesi” sekmesine tıklanması gerekmektedir.

2.

“Pay Sahipleri Listesi” sekmesine tıklandığında erişebileceğiniz listeler aşağıdaki ekran
görüntüsünde olduğu gibi; pay sahipleri listesi, e-hazirun listesi ve fiziki hazirun listesi
olarak sıralanacaktır.

3. Bu listelerden “E-Hazirun Listesi” tıklandığında listenin görüntüleneceği sayfaya
erişilecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılanların görüntülenmesi için genel kurul
listesinden o günkü genel kurul toplantısı seçilmelidir.
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4. Genele kurulun bu şekilde seçilmesi sonrasında o toplantıya elektronik ortamda katılanlar
ve pay oranları ekranda aşağıda ki şekilde görüntülenecektir. Bu listeler ilgili butonlar
aracılığıyla farklı formatta kaydedilebileceği gibi yazdırılabilecektir (Bir sonraki başlıkta
anlatılacak olan fiziki hazirun listesinin e-GKS den hazırlanması durumunda bu listenin
ayrıca yazdırılmasına gerek bulunmamaktadır. Listede yer alanlar zaten fiziki hazirun
listesinin sonuna sistem tarafından otomatik olarak eklenecektir).

6.1.3 Toplantıya Fiziken Katılanlara İlişkin Listenin Hazırlanması
İlgili mevzuat uyarınca toplantıya fiziken katılanlar ve pay oranlarının yer aldığı bir listenin toplantı
öncesi

hazırlanması

ve

söz

konusu

listenin

toplantıya

katılanlar

tarafından

imzalanması

gerekmektedir. Her ne kadar toplantıya fiziken gelen kişinin e-GKS’den alınacak pay sahipleri
listesinin ilgili satırını imzalaması ile bu listenin oluşturulması mümkün olmakla birlikte bu listenin
tüm pay sahiplerinden oluşacak binlerce kişilik bir liste olması, pay sahibi sayısına göre toplantıya
fiziken katılacak kişilerin sayısının oldukça az olacak olması gibi nedenlerle söz konusu listenin
yazdırılması ve gelenlere imzalatılması ve tescil işlemleri için kullanılması gereksiz bir iş ve evrak
yükü yaratacaktır. Oysa tescil için ihtiyaç duyulan liste toplantıya gelmeyen binlerce kişinin de yer
aldığı bir liste olmayıp sadece toplantıda hazır bulunanların yer aldığı listedir. Söz konusu bu liste,
pay

sahipleri

listesinden

gerekli

kontrollerin

şirket

görevlisince

yapılıp

buradaki

bilgilerin

kopyalanması ile hazırlanabileceği gibi e-GKS’den hazırlanabilmesi de mümkündür. Aşağıda fiziki
hazirun listesinin e-GKS’de nasıl hazırlanacağı açıklanacaktır.
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6.1.3.1 Ekrana Erişim
1.

Fiziki hazirun sayfasına erişmek için ana işlem sayfanızdaki “Pay Sahipleri Listesi”
sekmesine tıklanması gerekmektedir.

2. “Pay Sahipleri Listesi” sekmesine tıklandığında erişebileceğiniz listeler aşağıdaki ekran
görüntüsünde olduğu gibi; pay sahipleri listesi, e-hazirun listesi ve fiziki hazirun listesi
olarak sıralanacaktır.

3. Bu listelerden “Fiziki Hazirun Listesi” tıklandığında listeyi hazırlayabileceğiniz sayfaya
erişilecektir. Toplantıya fiziken gelen kişilerin pay sahipleri listesinden sistem tarafından
kontrol edilebilmesi için genel kurul listesinden ilgili genel kurul toplantısı seçilmelidir (aynı
gün birden fazla genel kurul olduğunda doğru kaydın seçildiğine dikkat edilmelidir.).
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6.1.3.2 Otomatik Kayıt
a. Gelen kişinin asil olduğu durum
1.

Bundan sonra yapılacak işlem gelen pay sahibinin TC kimlik numarasının veya vergi kimlik
numarasının aşağıda görüntülenen ilgili alana yazılması ve “Sorgula” butonuna basılmasıdır.

2.

“Sorgula” butonuna basılması ile birlikte ilgili alana yazılan TC/VKN nolu kişinin şirketiniz
pay sahibi olup olmadığına ilişkin kontrol e-GKS tarafından Pay Sahipleri Listesinden otomatik
olarak yapılacak ve eğer kişi pay sahipleri listesinde varsa hazirun listesi için gerekli bilgiler
aşağıdaki gibi ekranda görüntülenecektir.

3.

İlgili satırın seçilerek “Kaydet” butonuna basılması ile birlikte bu kişi hazirun listesi alanına
aşağıdaki ekran görüntüsünde olduğu gibi eklenecektir.
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b.Gelen kişinin vekil olduğu durum
Gelen kişinin vekil olması durumunda ise vekilin e-GKS’den mi vekil tayin edildiği yoksa fiziki vekalet
ile mi yetkilendirdiği önem arz edecektir.
Eğer vekil e-GKS’den yetkilendirilmişse yukarıda belirtilen şekilde sorgulama yapılıp gelen kişinin asil
olduğu durumdaki gibi kayıt işlemi yapılacaktır. (Bu kişinin ismi zaten pay sahipleri listesindeyer
aldığından “Sorgula” butonuna basıldığında pay sahibinin yanında temsilcinin de kimlik bilgisi
ekranda görüntülenecektir).

Toplantıya gelen temsilci e-GKS’den değil de fiziken yetkilendirilmişse (örneğin noterden vekalet
verilmiş olsun) sorgulama sonucunda ekranda sadece pay sahibine ilişkin bilgiler aşağıdaki gibi
görüntülenecektir.
Her iki durumda da temsilcinin isminin hazirun listesine yazılması için ilgili kayıtlar işaretlenerek
“Temsilci Güncelle” butonuna basılmalıdır.
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“Temsilci Güncelle” butonuna

basıldığında

temsilcinin kimlik bilgisinin

girileceği

aşağıda

görüntülenen pencere açılacaktır. Gelen temsilcinin TC/VKN bilgisini ve ad/soyad bilgisini yazıp
“Kaydet” butonuna basılarak temsilci fiziki haziruna eklenebilecektir.

Eklenen bu kayıt hazirun listesinde aşağıdaki şekilde görüntülenecektir.
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6.1.3.3 Listenin Sistemsel Sorgu Yapılmadan Hazırlanması
Toplantıya gelen kişinin ister asil olsun ister vekil olsun yukarıda anlatıldığı şekilde pay sahibinin TC
kimlik bilgisinin veya vergi kimlik bilgisinin ilgili alana yazılarak sistemsel kontrol yapıldıktan
hazırlanması yanında bir diğer seçenek hazirun için gerekli bilgilerin listeye elle girilmesidir. Bunun
için hazirun alanındaki “Satır Ekle” butonu kullanılmalıdır.

Bu butona basılması ile birlikte gelen kişiye ilişkin bilgilerin girileceği aşağıda ekran görüntüsü yer
alan pencere görüntülenecektir. Söz konusu bilgiler girildikten sonra “Kaydet” butonuna basılması
ile birlikte sistem tarafından kontrol yapılmadan bu kayıt hazirun listesine aynen yansıyacaktır.

Eklenen bu kayıt yukarıdaki kayıtlar gibi listede görüntülenecektir.
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6.1.3.4 Listeye Eklenen Kaydın Silinmesi
Gerek otomatik kayıt yapılarak listeye eklenmiş olsun, gerek istenen bilgilerin elle girildiği yöntemle
eklenmiş olsun hazirun listesindeki bir kaydı silmek mümkündür (örneğin hatalı kayıt yapılmış olsun).
Bunun için silinecek kaydın işaretlenmesi ve “Sil” butonuna basılması yeterli olacaktır.

Bu şekilde silinen kayıt Hazirun alanında görüntülenmeyecektir.
6.1.3.5 Listenin Kaydedilmesi/Yazdırılması
Yukarıda anlatılan şekilde listenin oluşturulmasının tamamlanmasından sonra bu liste ekranın sağ üst
kısmında yer alan “pdf” ve “excel” ikonları aracılığıyla istenen formatta görüntülenebilir. Bu ikonlara
basınca toplantıya elektronik ortamda katılanlar listenin sonuna sistem tarafından otomatik olarak
eklenecektir.
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Listenin sonunda şirketin sermayesi, toplantıya asaleten ve vekaleten katılanların toplam pay
tutarları ayrıntılı biçimde yer alacaktır.

Görüntülenen bu liste yazdırılır ve toplantıya fiziken katılanlara elle imzalatılır.
6.2 Toplantının Elektronik Ortamda Yönetimine İlişkin İşlemler
6.2.1 Genel Bilgi
Kanunumuzun kabul ettiği sistem uyarınca genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride

bulunma, görüş açıklama ve oy verme fiziki katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını
doğuracaktır. Bu bağlamda fiziki toplantının yürütülmesine ilişkin aşamalar (örneğin gündeme ilişkin
görüşmelere başlanması, görüşmelerin sonlandırılıp oylamaya geçilmesi vb) eş

zamanlıolarak e-

GKS’de de yapılacağından e-GKS’nin aşağıda anlatılacak olan toplantı yönetim ekranı tüm bu
işlemlerin tek bir merkezden kolay bir biçimde yürütülebilmesini mümkün kılacak şekilde
tasarlanmıştır.
6.2.2 Ekrana Erişim
1.

Toplantı yönetim ekranına genel kurul günü e-GKS’nin ana işlem sayfasındaki “e-Toplantı
Salonu” butonu aracılığıyla erişilecektir. Bunun için öncelikle yöneteceğiniz toplantıyı
ekrandan işaretlemeniz (imtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısının aynı gün yapılacağı
durumda ekranda birden fazla toplan kaydı bulunması olası olup, bu tip durumda doğru
kaydın seçilmesine dikkat edilmelidir) ve “e-Toplantı Salonu” butonuna basılması yeterlidir.
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2. Yukarıda belirtilen şekilde “e-Toplantı Salonu” butonuna basılması ile birlikte toplantı
yönetim ekranı görüntülenecektir.
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3.

1

Toplantı yönetim ekranında ki bölümleri aşağıdaki şekilde gruplandırabiliriz.

8

7

2

3
6

4
5

(1) Toplantı açılış/erteleme/iptal işlemlerinin yapılabileceği butonlar yer alır.
(2) Toplantı gündemi, oylanıp oylanmadığı ve oylama sonuçları yer alır.
(3) Gündeme ilişkin görüşmelerin/oylamanın yürütüleceği butonlar yer alır.
(4) Elektronik ortamda gönderilen görüşler görüntülenir.
(5) Genel kuruldaki gelişmeler yazılabilir.
(6) Yazılan kısa notlar ve sistemsel mesajlar görüntülenir.
(7) Toplantı salonundan yapılan yayın izlenebilir.
(8) Toplantı sonrası tutanak ve toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisinin kimlik bilgisi
girilebilir. Toplantı sonrası oylama sonuçlarına toplu olarak erişilebilir.
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6.2.3 İşlemler
a. Toplantının Açılması/Ertelenmesi/İptali
Genel kurulun yapılabilmesi için öncelikle TTK, şirket esas sözleşmesi ve ilgili diğer mevzuatta
öngörülen hususların yerine getirildiğinin Bakanlık temsilcisi tarafından tespit edilmesi gerekmekte
olup toplantı ancak bu tespitten sonra açılır.
Bu çerçevede toplantının açılması için mevzuattaki gerekli şartların bulunması durumunda toplantı
açılacak, gerekli şartlar bulunmuyorsa eksikliğe göre toplantı ya ertelenecek (örneğin toplantı yeter
sayısının bulunmaması) ya da yapılamayacaktır. (örneğin çağrısız toplantıda pay sahiplerinin asaleten
veya vekaleten hazır olmaması gibi)
1. Toplantının Ertelenmesi
İlgili mevzuatta sayılan erteleme hallerinden birinin varlığı hallerinde toplantı ertelenecektir.
Toplantının ertelendiğine ilişkin bilginin e-GKS’ye girişi için aşağıda ekran görüntüsü yer alan
“Ertele” butona basılmalıdır.

“Ertele”

butonuna

basılması

ile

birlikte

ertelemeye

ilişkin

bilgilerin

girileceği

pencere

görüntülenecektir. Girilecek bilgiler; genel kurulun yeni toplantı tarihi, saati ve erteleme nedenidir.
Bu bilgiler girildikten sonra “Kaydet” butonuna basıldığında toplantının ertelendiği bilgisinin
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sisteme girilmesi tamamlanmış olacaktır. Toplantıya elektronik ortamda katılanlar yazmış olduğunuz
erteleme nedeninden anlık olarak bilgilendirilecektir. (Diğer yandan genel kurul çalışmalarına bir
süreliğine ara verildiği durumda (örneğin yemek arası vb.) yeni genel kurul tarihi olarak mevcut tarih
seçilerek ve çalışmalara tekrar başlanılacak saat bilgisi ile ara verme nedeni yazılacaktır. )

28.03.2014
09:00
Toplantı yeter sayısının sağlanamaması.

Ertelenen zamanda yapılacak toplantı ilk toplantının devamı niteliğinde olacağından işlemlere kaldığı
yerden devam edilecektir.
2. Toplantının İptali (Yapılamaması)
İlgili mevzuat uyarınca toplantının iptalini gerektiren bir durum olması durumunda toplantının iptal
edildiğine ilişkin bilginin e-GKS’ye girişi için aşağıda ekran görüntüsü yer alan “Genel Kurul İptal”
butona basılmalıdır.
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Söz konusu butona basılması ile birlikte iptal nedeninin girileceği pencere aşağıdaki gibi
görüntülenecektir. Toplantıya elektronik ortamda katılanlar yazmış olduğunuz iptal nedeninden
anlık olarak bilgilendirilecektir.

Toplantı yeter sayısının sağlanamaması.

İptal ile erteleme arasındaki fark ertelemede yeni genel kurul tarihi ve zamanı girilirken iptal
işleminde yeni genel kurul günü girilmemektedir. Artık tüm genel kurul süreci yeniden başlayacaktır.
3. Toplantının Açılması
Yukarıda belirtildiği üzere genel kurulun yapılabilmesi için öncelikle TTK, şirket ana sözleşmesi ve ilgili
diğer mevzuatta öngörülen hususların yerine getirildiğinin Bakanlık temsilcisi tarafından tespit
edilmesi gerekmekte olup toplantı ancak bu tespitten sonra açılır. İşte Bakanlık temsilcisi tarafından
bu durumun tespit edildiği durumda toplantı fiziki ortamda olduğu gibi elektronik ortamda da eş
zamanlı olarak açılacaktır. Toplantının elektronik ortamda da açılması için “Oturumu Başlat“
butonuna basılması yeterli olacaktır.
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Toplantının bu şekilde açılması sonrasında artık gündemlerin görüşmelerine başlanılabilecektir.
b.Görüşmeler
1. Gündemin Görüşmeye Açılması
Toplantının yukarıda belirtilen şekilde açılmasından sonra sıra gündeme ilişkin görüşülmelerin
başlatılmasına gelecektir. Kanunumuzun kabul ettiği sistem uyarınca toplantıya fiziken katılanlar ile
elektronik ortamda katılanlar hakları eş zamanlı olarak kullanacaktır.

Bu çerçevede bir gündeme ilişkin görüşmeler başlatılırken ilgili gündemin ekrandan işaretlenmesi
ve “Görüşme Başlat” butonuna basılması ile birlikte artık toplantıya elektronik ortamda katılanlar
da görüşmelere iştirak edebilecekler ve görüşlerini gönderebilecektir.

“Görüşme Sonlandır” butonuna basılması ile birlikte ilgili gündeme ilişkin görüşmeler sona
erdirilebilecektir. Artık bu gündeme ilişkin görüş gönderilemeyecektir.
2. Gönderilen Görüşlerin Görüntülenmesi
Görüşmelerin yukarıdaki şekilde başlatılması ile birlikte artık toplantıya elektronik ortamda katılanlar
görüşlerini yazılı olarak iletebilecektir. İletilen bu görüşler ekranın öneriler bölümünde aşağıdaki
biçimde görüntülenecektir. Gönderilen görüş uzun olması nedeniyle tam görüntülenmiyorsa “Oku”
linkinin tıklanması yeterlidir. Bu durumda görüşün tamamı açılacak
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pencerede görüntülenecektir. “Tümünü oku” linkine tıklandığında ise gönderilen tüm görüşler
açılacaktır.
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Görüntülenen bu görüşü dilerseniz “Görüş Metnine Aktar” butonu ile doğrudan genel kurul akış
metnine aktarıp toplantıya elektronik ortamda katılan diğer kişilerin de yazılı olarak görmesini
sağlayabilirsiniz. Görüş akış metnine aktarılmayacaksa açılan pencerenin x işaretinden kapatılması
yeterli olacaktır.

3. Toplantıdaki Gelişmelerin Yazılı Olarak Paylaşılması
Toplantıya elektronik ortamda katılanların yönetim ekranına yazılacak anlık gelişmelere ilişkin kısa
notlarla bilgilendirmeniz mümkündür. Elektronik ortamda katılan kişiler bu sadece canlı yayınyanında
sizin yazmış olduğunuz bu bilgiler çerçevesinde de toplantıdaki gelişmeleri yazılı olarak da takip
edebileceklerdir. Diğer yandan canlı yayında meydana gelebilecek olası bir sorunda bu notlar
toplantının takip edilebilmesi için de faydalı olacaktır.
Söz konusu notlar aşağıda görüntülenen ilgili bölüme yazılıp “Gönder” butonuna basıldığında artık
pay sahipleri tarafından görüntülenebilecektir.
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c. Oylama
1.Oylamanın Başlatılması
Kanunumuzun kabul ettiği sistem uyarınca toplantıya fiziken katılanlar ile elektronik ortamda
katılanlar haklarını eş zamanlı olarak kullanacaktır. Bu çerçevede bir gündeme ilişkin görüşmeler sona
erdiğinde ve toplantı başkanı tarafından salonda oylamaya geçildiğinde e-GKS de de oylama
başlatılmalıdır. “Oylama Başlat” butonuna basılması ile birlikte artık toplantıya elektronik ortamda
katılanlar o gündeme ilişkin oylarını gönderebilecektir.

Oylama süresi sona erdiğinde veya elektronik ortamda katılanların tamamının oyunu gönderdiği
durumda oylama aşaması otomatik olarak sistem tarafından tamamlanacak ve oy sonuç tablosu
ekranda görüntülenecektir.
2.Elektronik Oyların Görüntülenmesi
Oylaması tamamlanması ile birlikte oy sonuç tablosu otomatik olarak aşağıdaki gibi ekranda
görüntülenecektir.
Tablodan görüleceği üzere elektronik ortamda gönderilen oylar grup bazında ayrıştırılmış olarak
tablonun sağ tarafında Elektronik Kabul-Elektronik Ret üst başlıkları altında görüntülenecektir. (“Oy
Detay” butonuna basıldığında ise hangi hak sahibinin ne yönde oy kullandığı bilgisine
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erişebilirsiniz.) Ayrıca toplantıya fiziken katılanların pay tutarları Fiziksel Hazirun bölümünde
görüntülenecektir (bu bilgi fiziki hazirunun e-GKS de hazırlanması durumunda görüntülenebilir)

3. Fiziki Oyların ve Varsa İmtiyaz Oranının Sisteme Girilmesi
Toplantıya fiziken katılanların kullandıkları oylarının toplamı Fiziksel Kabul ve Fiziksel Ret alanlarına
girilecektir. Fiziki kabul alanı kullanım kolaylığı için sistem tarafından fiziksel hazirunla aynı şekilde
yazılı olarak getirecektir.

Fiziksel ret alanı tıklanıp ret oylarının girilmesi ile birlikte sistem otomatik olarak kabul oyu alanını
güncelleyecektir. Aşağıdaki örnek görüntüde 30 TL ret girilmiştir.
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Giriş işlemi yapıldıktan sonra kabul oyları sistem tarafından otomatik olarak fiziksel kabul alanına
yansıyacaktır (70 TL olarak sistem güncellemiştir). Kabul oylarının ayrıca sisteme girilmesine gerek
kalmayacaktır.

Diğer yandan kabul kısmına otomatik olarak yansıyan bu rakamın sistemi kullanan kişi tarafından
değiştirilmesi mümkün olup, fiziksel kabul alanının tıklanması ile bu alan bilgi girişine açık hale
gelecektir.(Önemli Not: Bu bölümde anlatılan özellikler (oyların otomatik hesaplanması) fiziki hazirun
listesi e-GKS’de hazırlandığı takdirde devreye girecektir. Bu nedenle fiziki

hazirun listelerinin e-

GKS’de hazırlanması tavsiye edilmektedir.)
Toplantıya fiziki katılanların oylarının sisteme bu şekilde girilmesinden sonra eğer oylanan bu
gündeme ilişkin bazı pay gruplarının imtiyazı var ise imtiyaz katsayısı alanına imtiyaz oranının
girilmesi gerekir. Yine oylanan gündemin kabulü için ana sözleşmede veya kanunda özel bir nisap
gerekliyse bu nisabın “Kabul Yüzdesi” alanına bu oranın girilmesi gerekir. Sistem genel kural gereği
kabul oranını %50 (katılanların çoğunluğu) olarak seçili getirecektir. Buna karşı örneğin ana
sözleşmede o gündemin kabul edilmesi için %75 çoğunluk arandığını varsaydığımızda bu oranın
%75 olarak değiştirilmesi gerekecektir.
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4.Nihai Sonucun Tespiti ve Oylama Sonucunun Sisteme Girilmesi
Yukarıda belirtilen şekilde bilgi girişlerinin yapılmasından sonra “Hesapla” butonuna basılması ile
birlikte nihai oylama sonucu tablonun alt kısmında görüntülenecektir.

“Sonuçları İşle” butonuna basılması ile birlikte oylama sonucu sisteme kaydedilmiş olur. Bu
sonuç genel kurul akış metninde ve ilgili gündemin yanında otomatik olarak görüntülenir.
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Diğer yandan elektronik ortamda katılan kişiler tarafından muhalefet beyanlı bir ret oyu gönderilmişse
aşağıda ki ekran görüntüsünde olduğu gibi açılan pencerede “Muhalefet Beyanı” butonu
görüntülenecektir. Eğer muhalefet beyanı gönderilmemişse bu buton görüntülenmez.

Bu butona basıldığında elektronik ortamda gönderilen muhalefet beyanına aşağıdaki gibi
görüntülenecektir.

Söz konusu muhalefet beyanını “pdf” ikonuna basarak görüntüleyip yazdırılabilirsiniz. Muhalefet
beyanlarının toplantı tutanağı eki olması nedeniyle ret oyu gönderildiği durumda muhalefet beyanı
olup olmadığına dikkat edilmesi gerekmektedir.
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d.Önergelerin ve İlave Gündemlerin Sisteme Girilmesi
1.Önergelerin Sisteme Girilmesi
Bazı durumlarda bir gündeme ilişkin görüşmeler devam ederken katılanlar tarafından konuya ilişkin
olarak verilen önergelerin görüşmeye açılabilmekte ve toplantı başkanı tarafından öncelikle bu
önergeler oylanmaya sunulabilmektedir. (Örneğin yönetim kurulu faaliyet raporunun okunmuş
sayılması veya seçimli gündem maddelerinde birden fazla adayın önerilmiş olması ve bu adaylara
ilişkin oylama yapılacak olması gibi) Önergelerin sisteme girilebilmesi ilgili ana gündeme ilişkin
görüşmenin

bitirilip

yönetim

ekranındaki

“Gündem

Ekle”

butonu

kullanılarak

gerçekleştirilebilecektir.

Bu butona basıldığında açılan pencerede yer alan seçeneklerden “Alt Gündem Maddesi” seçeneği
işaretli gelecektir. (ilave gündem maddenin ne zaman seçileceği 2 nolu adımda anlatılacaktır.)
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İçerik alanına önerge başlığı yazılacaktır (Örneğin Faaliyet raporunun okunmuş sayılması gibi) Önerge
başlığının bu şekilde yazılması sonrasında “Kaydet” butona basılması ile birlikte önerge başlığı
sisteme eklenmesi tamamlanmış olacaktır.

İşlemin

tamamlanması

sonrasında

eklediğimiz

bu

başlık

asıl

gündemin

alt

kısmında

görüntülenecektir.

Seçimli gündem maddelerinde ise aday sayısı kadar aynı işlemi yapmak gerekecektir. Örneğin
divan başkanlığına pay sahipleri tarafından iki aday önerildiği durumda iki adayın ismi de yukarıdaki
gibi sisteme tek tek eklenecektir. Bu durumda ilgili gündemin alt kısmında iki önerge de yer alacaktır.
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Sisteme girilen bu önergeler sol taraftaki seçim alanları işaretlenerek yukarıda 1 no.lu adımda
anlatıldığı gibi aynı şekilde görüşmeye açılabilecektir. Görüşmelerin sona ermesinden sonra ise bu
önergeler yukarıda 2 no.lu adımda anlatıldığı gibi yine aynı şekilde oylamaya sunulabilecektir.

2.İlave Gündemin Sisteme Girilmesi
Genel kurulda ancak gündemde bulunan hususlar hakkında müzakere açılmasına ve karar
verilmesine gündeme bağlılık ilkesi denmektedir. TTK m. 413, f.2 uyarınca da gündemde bulunmayan
konulara genel kurulda müzakere edilemez ve karara bağlanamaz. Aynı maddede “Kanuni istisnalar
saklıdır.” denmek suretiyle kanunda yer alan istisnai hallerle sınırlı olmak üzere genel kurul
gündemine madde eklenebileceği yasada düzenlenmiştir. Bu bağlamda Kanuni istisnalarla sınırlı
olmak üzere gündeme madde eklenebilecektir. Böyle bir durumda gündeme eklenen maddenin eGKS’ye de eklenmesi gerekecektir. Bu işlem yönetim ekranındaki “Gündem Ekle” butonu
kullanılarak gerçekleştirilebilecektir.
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Bu butona basıldığında açılacak pencerede yer alan seçeneklerden “İlave Gündem Maddesi”
seçeneği işaretlenmeli ve içerik alanına eklenecek gündem başlığı yazılmalıdır.

“Kaydet” butona basılması ile birlikte ilave edilen gündemin sisteme eklenmesi tamamlanmış
olacaktır. Eklenen bu gündem yönetim ekranındaki gündemlerin yer aldığı listenin alt kısmında
görüntülenecektir.

Her ne kadar bu gündem listenin sonunda görüntülenecek olsa da sol taraftaki seçim alanı
işaretlenerek istenilen sırada görüşmelerine başlanılabilecek ve oylama yapılabilecektir.
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e. Oylanmayan Gündemler
Genel kurul gündeminde yer alan konuların bazılarının oylanmaması mümkündür. Genel kurulun
bilgilendirilmesi amaçlı bu gündemlerde genel kurula konu hakkında bilgi verildikten sonra bir sonraki
gündemin görüşmeleri başlanmaktadır. Bu bağlamda söz konusu gündemler için elektronik ortamda
da oylama yapılmayacaktır. İlgili gündem “Görüşme Başlat” butonu ile elektronik ortamda da
görüşmeye açılacak ve “Görüşme Bitir” butonuna basarak görüşme sona erdirilecektir. Daha sonra
görüşmesi

tamamlanan

gündemin

sağ

tarafında

linkine basılır.

Açılan pencereden “Bilgi Verildi” seçeneği işaretlenir.
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f.Toplantının Kapatılması (Oturumun Kapatılması)
Toplantı gündemlerinin görüşmelerinin ve oylamanın sona ermesi ile birlikte artık toplantının eGKS’de de kapatılmasına gelecektir. Toplantının kapatılması için “Oturumu Bitir” butonuna
basılmalıdır.

e-GKS’de toplantının bu şekilde kapatılması ile birlikte toplantıya elektronik ortamda katılanlara
yapılan canlı yayın sona ermiş olacaktır.

48

MKK EGKS ŞİRKET İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

7.

Panel Ekranı (İstatistiki Veriler ve Grafikler)

Panel, genel kurul anında oylama sonuçlarına ve katılanlara ilişkin çeşitli istatistiki bilgileri anlık olarak
izlenebileceği (toplantı salonunda yansıtılıp fiziki katılımcıların görsel olarak bilgilendirileceği)
alternatif bir ekrandır Bu ekrana erişmek için e-Toplantı Salonu sekmesinin sol tarafında yer alan
“Panel” butonuna tıklayınız.

“Panel” butonunun tıklanması ile birlikte oylama sonuçlarına ve katılanlara ilişkin çeşitli istatistiki
bilgileri anlık olarak izlenebileceği aşağıdaki ekran görüntülenir. İlk açılışta ekranda grafikler
görünmeyecek olup, toplantı e-GKS’de açılıp görüşmeler ve oylamalar yapıldıkça görüntülenecektir.

49

MKK EGKS ŞİRKET İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

8.

Toplantı Sonrası İşlemler

Toplantının yukarıda belirtilen şekilde kapatılması ile birlikte sıra toplantı tutanağının sisteme
eklenmesine ve toplantı başkanı ile Bakanlık temsilcisinin kimlik bilgisinin sisteme girilmesine
gelecektir.
8.1 Toplantı Tutanağının Sisteme Eklenmesi
İlgilileri tarafından elle imzalanmış olan toplantı tutanağının e-GKS’ye eklenmesi işlemi yönetim
ekranından yapılacaktır. Bunun için yönetim ekranındaki “Tutanak Ekle” linkinin tıklanması
gerekmektedir.

Söz konusu link tıklandığında tutanağınızı seçerek ekleyebileceğiniz pencere görüntülenecektir.
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Bilgisayarınızdaki toplantı tutanağının bu şekilde seçip ekledikten sonra “Kaydet” butonu ileişleminiz
tamamlanacaktır.

TUTANAK.pdf

8.2 Toplantı Başkanı ve Bakanlık Temsilcisinin Kimliğinin Sisteme Girilmesi
Toplantı başkanı ve Bakanlık Temsilcisinin kimlik bilgilerinin e-GKS’ye eklenmesi işlemi yönetim
ekranından yapılacaktır. Bunun için yönetim ekranındaki “Divan Başkanı/Bakanlık Temsilcisi
Ekle” linkinin tıklanması gerekmektedir.

Söz konu link tıklandığında kimlik bilgisi girişinin yapılacağı pencere görüntülenecektir. Öncelikle
kimin kimlik bilgisinin girileceği seçilmeli ve bu kişinin kimlik numarası ilgili alana yazılarak “Sorgula”
butonuna basılmalıdır.

12345678901

İlgilinin kimlik numarasının bu şekilde yazılıp “Sorgula” butonuna basılması ile birlikte ilgilinin adı
ve soyadı ekranda görüntülenecektir. “Ekle” butonuna basılması ile birlikte kayıt işlemi tamamlanmış
olacaktır. Bakanlık temsilcisinin kaydı da aynı şekilde yapılacaktır.

12345678901
ÖZ*** ÖZ***

MERSİS e-GKS entegrasyonu ile birlikte toplantı başkanı ve bakanlık temsilcisi güvenli elektronik
imzaları ile tescil işlemlerini anlık olarak başlatacaktır.
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8.3 Toplantı Sonrası Oy Sonuçlarını Toplu Olarak Görüntüleme

Genel kurul toplantısının bitiminde aşağıda ekran görüntüsü yer alan “Oylama Sonuçları Göster”
linkine basıldığında toplantı gündemlerine ilişkin gerek elektronik ortamda gelen oylar gerek sistemi
kullanan kişi tarafından sisteme girilen fiziki oylar toplu olarak görüntülenebilir.

8.4 Geçmiş Toplantı Belgelerine Erişim
Geçmiş genel kurul belgelerine erişim için “Arşiv” sekmesine tıklayınız.

Açılan ekranda e-GKS de yapılmış olan genel kurullarınız görüntülenir. İlgili genel kurulun seçim
kutusunun işaretlenip “Raporları Getir” butonuna basılması ile birlikte o genel kurula ilişkin
belgelere erişebilirsiniz.

Örnek A.Ş.
Örnek A.Ş.
Örnek A.Ş.
Örnek A.Ş.
Örnek A.Ş.
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