MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ
I - İHRAÇÇI İİŞLEMLERİ
I.4 - Genel Kurul İşlemleri
I.4.1 - Genel Kurul Tarihlerinin Bildirimi
MADDE/ MEVCUT İÇERİK

GÜNCELLEME/YENİ

İhraççılar genel kurul toplantısının tarihini, düzenleme gereği
genel kuruldan 21 gün önce MKK'ya bildirirler. Borsa İstanbul
A.Ş.’nin Piyasa Öncesi İşlem Platfomu’nda işlem gören şirketler
hariç tüm diğer pazarlarında işlem gören şirketler, genel
kurullarını Kuruluşumuz Elektronik Genel Kurul Sistemini (eGKS) kullanmak suretiyle elektronik ortamda yapmak
zorundadır. Bu kapsamda olan şirketlerin KAP’ta yaptıkları
genel kurul çağrıları KAP sisteminden e-GKS’ye otomatik olarak
aktarılır. Pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken
belgeler ise e-GKS’ye ihraççılarca ayrıca yüklenir. e-GKS
kullanım zorunluluğu bulunmayan Piyasa Öncesi İşlem
Platformu şirketleri, borsa pazarlarından sürekli men edilen
şirketler ve diğer şirketler ise bildirimlerini MKS’deki ilgili
uygulama üzerinden yaparlar. Bu kapsamda olan şirketlerin
genel kurul çağrılarını KAP’ta yapmaları halinde genel kurul
bilgileri KAP sisteminden MKS’ye otomatik olarak aktarılır.

İhraççılar genel kurul toplantısının tarihini, düzenleme gereği genel
kuruldan 21 gün önce MKK'ya bildirirler. Borsa İstanbul A.Ş.’nin Piyasa
Öncesi İşlem Platfomu’nda işlem gören şirketler hariç tüm diğer
pazarlarında işlem gören şirketler, genel kurullarını Kuruluşumuz
Elektronik Genel Kurul Sistemini (e-GKS) kullanmak suretiyle elektronik
ortamda yapmak zorundadır. Bu kapsamda olan şirketlerin KAP’ta
yaptıkları genel kurul çağrıları KAP sisteminden e-GKS’ye otomatik olarak
aktarılır. Pay sahiplerinin incelemesine sunulması gereken belgeler ise eGKS’ye ihraççılarca ayrıca yüklenir.
e-GKS kullanım zorunluluğu
bulunmayan Piyasa Öncesi İşlem Platformu şirketleri, borsa pazarlarından
sürekli men edilen şirketler ve diğer şirketler ise bildirimlerini MKS’deki ilgili
uygulama üzerinden yaparlar. Bu kapsamda olan şirketlerin genel kurul
çağrılarını KAP’ta yapmaları halinde genel kurul bilgileri KAP sisteminden
MKS’ye otomatik olarak aktarılır. MKK üyeliği sona ermiş, ancak payları
kayden izlenen şirketler için ilgili Şirket başvurusu kapsamında bilgiler
MKK tarafından girilebilir.

I

I.4.2 - Pay Sahipleri Listesinin Hazırlanması ve Erişime Sunulması
MADDE/ MEVCUT İÇERİK

GÜNCELLEME/YENİ

Pay sahipleri listesi genel kurul tarihinden bir gün önce
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Merkezi Kaydi Sistemdeki
gün
sonu
hak
sahipliği
kayıtları
esas
alınarak
hazırlanır. Hazırlanan pay sahipleri listesi genel kurul günü,
Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 inci maddesi uyarınca elektronik

Pay sahipleri listesi genel kurul tarihinden bir gün önce Merkezi Kayıt
Kuruluşu tarafından Merkezi Kaydi Sistemdeki gün sonu hak sahipliği
kayıtları esas alınarak hazırlanır. Hazırlanan pay sahipleri listesi genel
kurul günü, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 inci maddesi uyarınca
elektronik genel kurul sistemini uygulayan şirketler için e-GKS’de, diğer

genel kurul sistemini uygulayan şirketler için e-GKS’de, diğer şirketler için ise Merkezi Kaydi Sistemde yer alan MEVİTAS uygulaması
şirketler için ise Merkezi Kaydi Sistemde yer alan MEVİTAS ile, ilgili şirketin erişimine sunulur. MKK üyeliği sona ermiş, ancak payları
uygulaması ile, ilgili şirketin erişimine sunulur.
kayden izlenen şirketler için ise, yazılı başvuru yazısına istinaden, “1.4.4.
Pay Sahipleri Listesinin Alınma Yöntemi ve Zamanı” bölümündeki esaslar
çerçevesinde elden teslim veya MEVİTAS uygulaması üzerinden verilir.
I.4.4 - Pay Sahipleri Listesinin Alınma Yöntemi ve Zamanı
MADDE/ MEVCUT İÇERİK

GÜNCELLEME/YENİ

1. Pay sahipleri listesi genel kurul günü, bu düzenlemenin 4.3
üncü maddesinde belirlenen asgari içeriğe sahip pay sahipleri
listesinin
hazırlanmasının
tamamlanmasından
itibaren,
elektronik genel kurul sistemini uygulayan şirketler için eGKS’de, diğer şirketler için Merkezi Kaydi Sistem MEVİTAS
uygulamasında erişime sunulur. Bu sistemlere şirketçe yetkili
kılınmış olan temsilci tarafından güvenli elektronik imza ile
girilerek listeler alınabilir.

1. Pay sahipleri listesi genel kurul günü, bu düzenlemenin 4.3 üncü
maddesinde belirlenen asgari içeriğe sahip pay sahipleri listesinin
hazırlanmasının tamamlanmasından itibaren, elektronik genel kurul
sistemini uygulayan şirketler için e-GKS’de, diğer MKK üyesi şirketler için
Merkezi Kaydi Sistem MEVİTAS uygulamasında erişime sunulur. Bu
sistemlere şirketçe yetkili kılınmış olan temsilci tarafından güvenli
elektronik imza ile girilerek listeler alınabilir.
2. MKK üyeliği sona ermiş, ancak payları kayden izlenen şirketler
için pay sahipleri listesi genel kurul günü, şirketin başvuru yazısında
belirtilen kişiye dijital ortamda (cd, dvd vb.) veya yazılı olarak elden teslim
yoluyla ya da 1. fıkrada belirtilen şekilde MEVİTAS uygulamasında erişime
sunulur. MEVİTAS uygulamasından erişime sunulması durumunda,
şirketin başvuru yazısında ve Temsilci Bilgi Formu’nda belirtilen kişi web
uygulama yetkilisi olarak tanımlanır, genel kurul bilgilerinin sisteme girişini
ve pay sahipleri listesini alabilmesini sağlamak üzere gerekli erişim
yetkileri kullanıcıya verilir. Genel Kurulun yapıldığı tarihin mesai bitimine
kadar, genel kurulun hafta sonuna denk gelmesi durumunda izleyen iş
günü mesai bitimine kadar kullanıcı, sistemdeki yetkileri silinerek iptal
edilir.

2. MKK’dan alınan bu bilgiler üçüncü kişilere verilemez, veriliş
amacı dışında kullanılamaz.

3. MKK’dan alınan bu bilgiler üçüncü kişilere verilemez, veriliş amacı
dışında kullanılamaz.

I.11 - Promosyon İşlemleri:
I.12.1 Kaydi Pay Oluşturma ve Kaydileştirme İşlemleri
Bağlam
MADDE/ MEVCUT İÇERİK

GÜNCELLEME/YENİ

1. Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görecek halka açık
anonim ortaklıkların esas sözleşmelerinde payların
serbestçe devri ile tedavülünü kısıtlayan hüküm bulunanlar,
şirket tarafından iletilen talep doğrultusunda bağlam ile
oluşturulur. (bkz. N. MENKUL KIYMET TANIMLARI)

1 . Piyasa öncesi işlem platformunda işlem görecek halka açık anonim
ortaklıkların Şirketlerin esas sözleşmelerinde payların serbestçe devri ile
tedavülünü kısıtlayan hüküm bulunanlar, şirket tarafından iletilen talep
doğrultusunda bağlam ile oluşturulur. (bkz. N. MENKUL KIYMET
TANIMLARI)

