
E-GENEL KURUL HAKKINDA 

GENEL KURUL TOPLANTILARINA ELEKTRONİK ORTAMDA KATILABİLİRSİNİZ ! 

 

YAPMANIZ GEREKENLER : 

1-Elektronik imza veya mobil imzanız yoksa alınız. 

 

2-MKK’nın e-YÖNET Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalı’na kayıt 

olunuz. 

 

3- e-GKS uygulamasını kurunuz. 

 

4-Genel Kurula Kayıt yapınız. 

Genel Kuruldan önceki gün* 21.00 ‘e kadar e-GKS’ye giriş yaparak kaydınızı yapınız.(Tüzel 

kişiler kayıt talimatını yatırım kuruluşuna iletmelidir) 

*Halka kapalı şirketler için 2 gün öncesidir. 

 

5-Toplantıya katılıp haklarınızı kullanınız. 

Hazır bulunanlar listesine eklenmek için toplantı günü sisteme giriş yapmalısınız.Giriş 

süreniz ilan edilen toplantı saatinden bir saat önce başlar,beş dakika kala son 

bulur.Toplantıyı canlı izleyip görüş ve oylarınızı iletebilirsiniz. 

 

 

SORU-CEVAP  

 

 

HANGİ ŞİRKETLER e-GKS Yİ KULLANMAK  ZORUNDADIR ? 

Borsaya kote şirketler EGKS’yi kullanmak zorundadırlar. 

 

 



 

 

EGKS UYGULAMASINI NASIL KURABİLİRİM ? 

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. Bu sayfada 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:  

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

“Özellikler” seçeneği tıklanır. 

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

görüntülenir. 

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

yapılır. 

  Kurulum tamamlandıktan sonra e-GKS uygulaması kullanıma hazır olacaktır. 

 

EGKS YE ŞİRKETİMİZİN ERİŞİMİ İÇİN YAPMAMIZ GEREKENLER NELERDİR ? 

Payları Borsa İstanbul A.Ş’de işlem gören şirketler ile yatırım kuruluşları Kuruluşumuz web 

sayfasının üye hizmetleri bölümündeki (https://www.mkk.com.tr/tr/content/Uye-

Hizmetleri/Uyelik-Basvurusu) başvuru formunu, halka kapalı şirketler ise yine Kuruluşumuz 

web sayfasında yayınlanan 23.03.2020 tarih ve 1647 sayılı duyuru 

(https://www.mkk.com.tr/tr/duyurular/2020) ekinde yer alan başvuru formunu doldurup 

iletmeleri yeterlidir. 

 

 

EGKS DE ŞİRKETİMİZ ADINA İŞLEM YAPMAYA KİMLER YETKİLİDİR ? 

EGKS’de şirket adına işlemler EGKS eğitimlerinde başarılı olmuş ve MKK’ya bildirilerek 

kendilerine MKK’ca yetki verilmiş kişiler tarafından yerine getirilebilir. Bu kişi daha sonra 

güvenli elektronik imza ile sisteme girerek başka kişilere de yetki verebilir. Yetkilendirilen 

kişiler EGKS’de ancak güvenli elektronik imzalarıyla işlem yapabileceklerinden 

yetkilendirilecek kişilerin güvenli elektronik imza sahibi olmalarına dikkat edilmelidir. 

 

 

https://egk.mkk.com.tr/egkweb/www.mkk.com.tr
https://www.mkk.com.tr/tr/content/Uye-Hizmetleri/Uyelik-Basvurusu
https://www.mkk.com.tr/tr/content/Uye-Hizmetleri/Uyelik-Basvurusu
https://www.mkk.com.tr/tr/duyurular/2020


EGKS İŞLEMLERİNİ YERİNE GETİRECEK KİŞİLERDE ARANAN ÖZELLİKLER 
NELERDİR ? 

EGKS yetkilisi atanacak kişilerin öncelikli olarak, Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve 

Eğitim Kuruluşu A.Ş. tarafından çevrimiçi verilen EGKS eğitimini tamamlaması 

gerekmektedir. Eğitimlerini tamamlayan kişilerin sınavdan başarılı olduklarını gösterir 

sertifikaların Kuruluşumuza ibrazına gerek bulunmamakta olup, söz konusu eğitimi başarı 

ile tamamlayan kişilere ilişkin bilgi Kuruluşumuzca Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve 

Eğitim Kuruluşu A.Ş’nin sisteminden alınmaktadır. 

ŞİRKETLER İÇİN EGKS KULLANIMINDA YAPILMASI GEREKEN 17 MADDE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETAY BİLGİ İÇİN : 

ŞİRKET İŞLEMLERİ İÇİN GKS  KULLANMA KILAVUZU 

https://egk.mkk.com.tr/egkweb/assets/home/content/EGK-SIRKET-ISLEMLERI.pdf 

 

 

ARACI KURULUŞ İŞLEMLERİ İÇİN GKS KULLANMA KILAVUZU 

https://egk.mkk.com.tr/egkweb/assets/home/content/EGK-KULLANICI-KILAVUZU.pdf 

 

 

 

PAY SAHİBİ BİREYSEL TEMSİLCİ İŞLEMLERİ İÇİN GKS KULLANMA KILAVUZU 

 

https://egk.mkk.com.tr/egkweb/assets/home/content/EGK-PAY-SAHIPLERI.pdf 

https://egk.mkk.com.tr/egkweb/assets/home/content/EGK-SIRKET-ISLEMLERI.pdf
https://egk.mkk.com.tr/egkweb/assets/home/content/EGK-KULLANICI-KILAVUZU.pdf
https://egk.mkk.com.tr/egkweb/assets/home/content/EGK-PAY-SAHIPLERI.pdf

