MERKEZ KAYIT KURULU U YATIRIMCI H ZMETLER
MKK nezdinde sermaye piyasas araçlar na ili kin kay tlar hak sahibi baz nda tutulmaktad r. Yat mc lar hesaplar nda bulunan k ymetlere ili kin bilgi alabilir ve i lem
yapabilirler.
Yat mc lar n verilen hizmetlerden yararlanabilmeleri için;
(i) MKK Sicil ve ifresine veya
(ii) TC Kimlik Numaras ve MKK ifresine veya
(iii) e-DEVLET ifresine
sahip olmalar gerekmektedir.

MKK Sicil ve ifresi

MKK her yat mc ya özel bir sicil numaras olu turmakta ve ayn yat mc n farkl kurumlardaki hesaplar na ili kin bilgileri bu sicil numaras yard yla bir araya
getirerek, yat mc n portföyüne ili kin hizmetler sunmaktad r. Söz konusu hizmetlerden faydalanmak isteyen yat mc lar n öncelikle sicil ve ifre bilgilerine sahip
olmalar gerekmektedir. Yat mc lar için MKK nezdinde sicil numaras olu turulduktan sonra,
(a) Pay senedi, özel sektör borçlanma arac , devlet iç borçlanma senedi, yap land lm ürün ya da di er menkul k ymet i lemi gerçekle tiren,
(b) Hesab nda bulunan yat m fonu kat lma belgelerinin portföy de eri 10.000 TL’nin üzerinde olan yat mc lar n MKK’da kay tl adreslerine otomatik olarak
ifre gönderimi yap r.
(c) Bu ko ullar gerçekle mese dahi yat mc n hesab n oldu u üye kurulu arac yla talepte bulunulmas halinde ifresi yat mc ya iletilir.
ifresini unutan yat mc lar n hesab n bulundu u üyeye ba vurarak yeni ifre talebinde bulunmalar gerekmektedir. ifrenin bloke edilmesi halinde 444 0 655
numaral AloMKK Yat mc Ça Merkezi’nden ifrenin tekrar kullan r hale getirilmesi mümkündür.

TC Kimlik Numaras ve MKK ifresi

Gerçek ki i yat mc lar MKK Sicil Numaras
ba lanabilirler.

unutmalar veya kaybetmeleri halinde, TC Kimlik Numaralar ve MKK ifresi ile e-MKK Bilgi Portal na

e-DEVLET ifresi
AloMKK Sesli Yan t Sistemi ve e-MKK Bilgi Portal hizmetlerine kesintisiz eri imi sa lamak amac yla, e-DEVLET ifresine sahip olan yat mc lar n, bu
ifrelerini kullanarak e-MKK Bilgi Portal hizmetlerine giri yapabilecekleri e-DEVLET entegrasyonu sa lanm r.
Ayr ca yat mc lar yat m kurulu lar ile ileti ime geçmeksizin ve posta süresini beklemeksizin yeni sicil ifrelerini e-MKK Bilgi Portal üzerinden
olu turabilmektedirler.
Yat mc lar e-DEVLET sisteminde e-DEVLET ifresi d nda elektronik imza ve mobil imza seçenekleri ile de i lem yapabilmekte ve e-MKK Bilgi Portal na
eri im sa layabilmektedirler.

YATIRIMCI H ZMETLER
Yat mc lar sicil ve bu sicile ba

AloMKK Yat mc Ça

olarak MKK taraf ndan olu turularak iletilen ifreleri ya da e-DEVLET ifreleri ile belirtilen hizmetlerden yararlanabilmektedirler.

Merkezi

Yat mc lar, MKK Sicil ve ifrelerini kullanarak Türkiye’nin herhangi bir yerinden alan kodu çevirmeden 444 0 655 (444 0 MKK) numaral telefonu arayarak MKK’n n
Ça Merkezi’ne ula abilirler. Ça merkezi sesli yan t sistemi ile yat mc lara standart bilgilendirme ve yat mc blokaj hizmetleri verilmektedir. Ayr ca ça
merkezi görevlileri sesli yan t sistemini kullanabilmeleri için yat mc lara destek verebilmektedirler.

er@gon - Elektronik Rapor Gönderi Sistemi

e-MKK Bilgi Portal üzerinden yap lacak tercihler do rultusunda, MKK sisteminde yat mc ad na aç lm tüm yat m hesaplar nda bulunan menkul k ymet bilgileri,
hesaplar nda gerçekle en i lemlere ili kin hareketleri ve bu i lemlere ili kin komisyon raporlar n düzenli olarak her ay e-postayla gönderimini sa layan hizmettir.

e-MKK (Merkezi Kay t Kurulu u Bilgi Portal )
e-MKK; MKK’n n, merkezi saklama hizmetlerini dünya standartlar nda ve dü ük maliyet ile payda lar na sunma ve ayn zamanda merkezi saklama hizmetleriyle ilintili
katma de erli projeler ve hizmetler ile ülkemize katk da bulunmay hedefleyen yeni vizyonu çerçevesinde verdi i katma de erli hizmetleri sunan bir bilgi portal r.
e-MKK Bilgi Portal ndan a daki hizmetler verilmektedir.
e-CAS (Yat mc Bilgilendirme ve Uyar Sistemi)
e-YÖNET (Kurumsal Yönetim ve Yat mc li kileri Portal )
e-GENEL KURUL (Elektronik Genel Kurul Sistemi)
e-VER (Sermaye Piyasalar Veri Bankas )

e-CAS (Yat mc Bilgilendirme ve Uyar Sistemi)
Yat mc Bilgilendirme ve Blokaj
Portföy durumu ve hareket bilgisi alma hizmetleri, yat mc lar n hesaplar nda gerçekle en hareketlerin, portföy son durumunun ve hesap ekstrelerinin yat mc ya
otomatik olarak bildirilmesine yönelik "otomatik bilgilendirme" ve yat mc lar n hesaplar na ili kin bilgilere ula abilmelerine yönelik "standart bilgilendirme" eklinde
verilmektedir. Di er taraftan, yat mc blokaj yat mc n menkul k ymetleri üzerinde üye kurulu un tasarrufunu s rlamas sonucunu do urmakta olup, tüm
yat mc lar n söz konusu hizmetten yararlanmalar imkan mevcuttur.

Yat mc Uyar

Yat mc Uyar uygulamas MKK’n n yat mc bilgilendirme hizmetleri kapsam nda devreye ald sistemdir. Bu sistem ile yat mc lar n hesaplar nda bulunan pay
senetlerine ili kin olas hata ve suistimallerin yat mc lar taraf ndan an nda farkedilmesi amaçlanm ve olu abilecek münferit ya da sistemik risklerin azalt lmas
veya yok edilmesi hedeflenmi tir.
Yat mc Uyar uygulamas yla yat mc lar;
(i)
yönlü tüm pay senedi i lemlerine (sat , k ymet transferi, ödünç pay senedi piyasas i lemi, artl virman),
(ii)
Pay senedi rehin ve teminat i lemlerine,
(iii)
Hesab ndaki sermaye piyasas araçlar üzerine tesis edilen haciz ve tedbir i lemlerine,
(iv)
Rehin ald klar ve kendi hesaplar nda saklanmakta olan sermaye piyasas araçlar üzerinde tesis edilen haciz ve tedbir i lemlerine
ili kin e-posta ve SMS’le bilgilendirilmektedirler.
Sermaye Piyasas Kurulu karar yla, 03.10.2011 tarihi itibariyle e-MKK Bilgi Portal ’na kaydolmayan yat mc lar n hesaplar ndan rehin tesisi veya teminat amaçl
olarak pay senedi ç
i lemlerinin engellenmesi uygulamas na geçilmi tir. Bu do rultuda rehin tesisi veya teminat amaçl olarak pay senedi ç
i lemlerinin
engellenmemesi için e-MKK Bilgi Portal na kay t olunmas gerekmektedir.

e-YÖNET (Kurumsal Yönetim ve Yat mc li kileri Portal )
Kurumsal Yönetim ve Yat mc li kileri Portal bir Mobil Kurumsal Yönetim uygulamas r. e-YÖNET Portal yla irketler ile ortaklar aras nda do rudan internet,
elektronik ileti im ve mobil uygulama tabanl h zl , sürekli, güvenilir ve standart bilgi al veri i sa lanmaktad r. Portal sayesinde irketler ortaklar na do rudan;
ortaklarsa, ortak olduklar irketlerle ilgili pek çok bilgiye kolayl kla bütüncül bir yakla m içinde ula abilmektedir. Tüm sermaye piyasas aktörlerinin, irketler ve
ortaklar n birbirleriyle h zl ileti im kurabildi i e-YÖNET Portal nda, irket - ortak ili kilerinin tek bir noktadan etkin biçimde sa lanmas mümkün olmu tur. irketler ile
ortaklar aras nda anketler düzenlenerek bilgi al veri i sa lanabilmektedir. e-YÖNET Portal sayesinde elektronik genel kurullar n yan nda elektronik yat mc
toplant lar ve elektronik yönetim kurulu toplant lar yap labilecektir. Bu sayede ülkemizin kurumsal yönetim uygulamalar yeni bir boyut kazanacakt r.

e-GENEL KURUL (Elektronik Genel Kurul Sistemi)
Yeni Ticaret Kanunumuzun yürürlü e girmesiyle birlikte pay sahiplerinin irket genel kurullar na elektronik yöntemlerle uzaktan kat labilmesi imkan getirilmi ; bu
imkan sa lamak borsaya kote irketler aç ndan zorunluluk olarak düzenlenmi tir. Bu çerçevede sadece borsaya kote irketlerin de il, iste e ba olarak
Türkiye’deki tüm anonim irketlerin MKK üzerinden kullanabilece i EGKS; irketler, pay sahipleri, temsilciler, arac kurulu lar ve di er payda lar aç ndan genel
kurul öncesindeki, toplant an ndaki ve sonras ndaki bütün i lemlerin elektronik imzayla yap labildi i ve ileti imin e-MKK Bilgi Portal /e-posta/SMS yoluyla sa land
bir bili im sistemi olarak kuruldu. Genel kurul toplant lar na ili kin ön haz rl k ve yasal merasimlerin elektronik yöntemle yerine getirilebildi i EGKS ile, toplant an na
ili kin her türlü i lem elektronik olarak gerçekle tirilebiliyor.
EGKS, irket ortaklar n paylar bloke etmeden elektronik ortamda i lem yapabilmelerine, temsilci tayin edip oy talimat verebilmelerine, fiziki ortamda yap lmakta
olan toplant e zamanl olarak takip edebilmelerine, görüntü ve ses aktar sayesinde fiziken genel kurula kat lmaks n internet eri imi olan her yerden genel
kurulu canl olarak izleyebilmelerine, görü ülen gündeme ili kin görü ve önerilerini e zamanl olarak gönderebilmelerine, ilgili gündemin oylamas na geçilmesi ile
birlikte oylar toplant ya fiziken kat lanlarla e zamanl olarak kullanabilmelerine ve tüm süreçlere ili kin bilgi ve bildirimleri anl k olarak alabilmelerine olanak tan yor.
EGKS’ye ili kin e itimler, MKK ve Sermaye Piyasas Lisanslama, Sicil ve E itim Kurulu u A. . i birli iyle uzaktan eri imli elektronik e itim platformu üzerinden
verilmekte olup, yat mc lar e itimlerden ücretsiz faydalanabilmektedirler.

e-VER (Sermaye Piyasalar Veri Bankas )
e-VER Projesi, ba ta Merkezi Kaydi Sistemde ve e-MKK Bilgi Portal zda yer alan veriler olmak üzere sermaye piyasas ve finansal piyasalar zdaki verilerin
akademisyenlerin akademik çal malar na ve karar alma mekanizmalar nda yer alan kurumlar n karar alma süreçlerine katk da bulunmas ve derecelendirme
kurulu lar n sa kl bir analiz yapabilmeleri amac yla tek bir noktadan toplanmas , analiz edilmesi, modellenmesi ve sunulmas amac ta maktad r. Bu projenin
di er bir amac da sermaye piyasalar nda üretilen tüm verilerin MKK arac
ile ilgili taraflara güvenli, tutarl ve do ru bir ekilde iletilmesidir.
Ülkemizde ihraç edilen menkul k ymetlere ili kin uluslararas standartlarda elektronik menkul k ymet veri taban n olu turulmas ve sunulmas da amaçlayan
projenin nihai hedefi ise sermaye piyasalar n merkezi veri ve bilgi kayna olunmas yan nda bir çok kurum ve kurulu ta bulunan veri setlerinin Kurulu umuzca
temin edilerek bunlar n analiz edilmesi, ekonometrik modellerle sunulmas ve uluslararas standartlarda istatistik yay yap lmas n sa lanmas r.
Ayr nt bilgi için;

>

AloMKK Yat mc Ça

Merkezi : 444 0 655

-

>

e-MKK Bilgi Portal : www.mkk.com.tr

