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E-genel kurul sistemiyle dijital şirket hayali gerçek 

oluyor! 

 

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, 1 

Ekim 2012 tarihinden itibaren elektronik genel kurul, İstanbul 

Menkul Kıymetler Borsası’na kote şirketler için zorunlu hale 

getirildi. Diğer şirketler için tercihe bağlı olan bu yenilikçi 

uygulamayla genel kurul üyeleri istedikleri her yerden e-imza 

ile e-genel kurulu izleyip görüş bildirebilecek ve oy verebilecek.   

 

Elektronik imza ile dijital ortamda genel kurul toplantılarının yapılmasına imkan veren 

sistem, 1 Ekim 2012 itibariyle uygulamaya konuluyor. Şirketler MKK- Merkezi Kayıt 

Kuruluşu’nun sağladığı EGKS- Elektronik Genel Kurul Sistemi’ne elektronik imza ile 

girerek genel kurul toplantılarını gerçekleştirecek. İstedikleri her yerden elektronik 

kurula katılabilen şirket hissedarları ve ortaklar, kurulu izleyip  görüş iletebilecek ve 

oy kullanabilecek. Toplantı sonunda tutulan tutanak da Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

temsilcisine elektronik belge olarak iletilebilecek.  

 

Yabancı ortaklı şirketlerin yönetimi kolaylaşıyor! 

Elektronik imza, zaman damgası ve kayıtlı elektronik posta kullanımını arttıracak bu 

sistem, kurumsal yönetim ilkelerine uyum ve ortaklık haklarının sınır ötesi kullanımını 

önemli ölçüde kolaylaştırırken, Türkiye’nin yabancı sermaye ve uluslararası yatırım 

ortamı açısından cazibesini de artıracak.  

 

Şirketler dijitalleşiyor! 

Elektronik Genel Kurul Sistemi’ni kullanacak şirketlerin sisteme giriş yapabilmeleri 

için elektronik imza edinmesi gerekiyor. Türkiye’nin ilk Elektronik Sertifika ve Mobil 

İmza Hizmet sağlayıcısı E-GÜVEN kurumlara ve bireylere bilgi güvenliği çözümleri ve 

elektronik imza hizmetleri sunuyor. Elektronik imza sahibi olmak için www.e-

http://www.e-guven.com/


guven.com adresindeki online başvuru formunu doldurarak başvuruda bulunulabilir. 

E-GÜVEN’in sunmakta olduğu yerinde kimlik kontrolü ve yerinde kurulum hizmetleri 

de elektronik imza sahibi olmak isteyen kurumlara büyük kolaylık sağlıyor. Elektronik 

Genel Kurul Sistemi’nde kullanacağınız e-imzanızı kurum içerisinde izin belgesi, 

sipariş formları, banka talimatları, tüm yazışmalar ve diğer kurumsal işlemlerde 

kullanabileceğiniz gibi , e-devlet uygulamaları, KAP bildirimleri, garanti belgesi 

başvuruları, patent ve marka başvuruları, otomobil alım satımı, gümrük işlemleri gibi 

işlemlerde de kullanabilirsiniz.  

 

Elektronik genel kurul uygulamasının ticaret hayatına getirileri konusunda E-GÜVEN 

Genel Müdürü Can Orhun şunları söyledi: “Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 

Bakanı Binali Yıldırım’ın da yaptığı yazılı açıklamada belirttiği gibi Türkiye’nin dijital 

şirket hayali gerçek oluyor. E-imza ile entegre bu sistem sayesinde Türk ticaret 

hayatında, hızlı, güvenli ve sınırları aşan bir dönemin başladığına tanıklık etmekten 

mutluluk duyuyoruz.” 
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Türkiye Bilişim Vakfı’nın (TBV) önderliğinde 2003 yılında kurulan E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş., 

bilgi güvenliği alanında Türkiye’nin en güçlü ve güvenilir kurumu olmayı hedeflemektedir. Türkiye’de 

kurumların ve bireylerin İnternet ve ilgili uygulamalardan daha etkin ve güvenilir bir şekilde 

yararlanmalarını sağlayacak sertifika otoritesi hizmetleri sunan E-GÜVEN, en ileri teknolojileri kullanmakta; 

uluslararası standartlarla uyumlu bir güvenlik altyapısı ve ağına sahip bulunmaktadır. Türkiye’nin ilk 

elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı olan E-GÜVEN, elektronik ortamda ticari işlemlerin ve bilgi 

alışverişinin güvenle yapılabilmesi için, açık anahtar altyapısında çalışan anahtarları kişisel kimliklerle 

ilişkilendirerek elektronik sertifika üretmektedir. 
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