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ANONİM ŞİRKETİ PAY SAHİPLERİNE 

 
ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ (EKGS) DUYURUSU 

 
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“TTK”) 1527. maddesinde; anonim şirket genel 
kurullarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy 
vermenin, fiziki katılım ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurduğu bununla 
birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin 
uygulanmasının pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hale geldiği ve 
bu hükmün uygulanmasına ilişkin esasların Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanan yönetmelikle düzenleneceği belirtilmiştir. 
 
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından TTK’nın 1527. maddesinin uygulama 
esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda 
Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” (“EGKS Yönetmeliği”) 28.08.2012 
tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de ve elektronik genel kurul sisteminin 
kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını 
düzenleyen “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel 
Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” (“EGKS Tebliği”) ise 29.08.2012 tarih ve 28396 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Yönetmelik  ve Tebliğin yürürlük 
tarihi 01.10.2012 olarak belirlenmiştir.  
 
EGKS Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, borsaya kote şirketler, Merkezi Kayıt 
Kuruluşu (“MKK”) tarafından sağlanan EGKS platformunu kullanarak toplantı daveti, 
faaliyet raporunun ortaklara iletimi gibi hazırlık işlemleri ile toplantının açılması, 
gündemin oylanması, vb. toplantı anı ve sonrasındaki her türlü işlemi elektronik 
yöntemle de gerçekleştireceklerdir. 
 
EGKS Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, Şirketimizin yapacağı genel 
kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, temsilci tayin etme, öneride bulunma, 
görüş açıklama ve oy verme işlemleri, MKK tarafından sağlanan elektronik genel 
kurul sistemi (EGKS) üzerinden yapılacaktır. 
 
Bu çerçevede ortaklarımızın ve diğer hak sahiplerinin EGKS üzerinden elektronik 
yöntemle ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmeleri için;  
 
1. MKK’nın kurumsal web sitesinde yayınlanan 31.08.2012 tarih ve 604 No.lu Genel 
Mektubunda, uygulamaya geçiş tarihi olan 1 Ekim 2012 tarihine kadar e-MKK Bilgi 
Portalına (https://www.mkk.com.tr/wps/portal/kyp/LoginAndRegister/) kaydolmalarının 
gerektiği belirtilmiş olduğundan, henüz bu işlemi yapmamış ortaklarımızın ve diğer 
hak sahiplerinin söz konusu kayıt işlemini ivedilikle gerçekleştirmesi gerektiğini, 
 
2. EGKS üzerinden genel kurula doğrudan katılım veya temsilci atamak için güvenli 
elektronik imzaya (e-imza) sahip olunması gerektiğini, 
 
3. Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından 
yatırımcılara verilecek EGKS eğitimlerinin ücretsiz olacağı ve destek eğitim 
belgelerine, e-MKK Bilgi Portalı’nın EGKS özel alanından erişilebileceğini, 
 

http://www.ticaretkanunu.net/anonim-sirketlerde-elektronik-ortamda-yapilacak-genel-kurullara-iliskin-yonetmelik/
https://www.mkk.com.tr/wps/portal/kyp/LoginAndRegister/


4. EGKS hakkındaki görüş, öneri ve soruların, egenelkurul@mkk.com.tr adresine e- 
posta gönderilebileceği veya (212) 334 74 75 numaralı telefonlardan MKK’ya 
erişilebileceğini, 
 
5. Eğitim konusundaki ayrıntılı bilgilere ise, www.spl.com.tr/egitim.asp adresinden, 
info@spl.com.tr adresinden veya (212) 214 77 73 no.lu telefonlardan erişilebileceğini, 
 
pay sahiplerimize önemle duyururuz. 
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