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Yatırımcıların bilgilendirilmesi, sermaye piyasasının etkinliğinin artırılması ile 
piyasa kurumlarına ve üyelere olan güvenin perçinlenmesi amaçlı mevcut yatırımcı
hizmetlerimize yeni servisler eklenmiştir.  
 

Yatırımcı blokajı, Otomatik Blokaj Talimatı İşlemleri, Genel Kurul Blokajı,
yatırımcı hesap bakiye ve hareketleri ile önemli piyasa bilgilerinin sunulduğu, “Hesap - 
Uyarı Tercihleri” adımından tanımlanan işlem tercihleri ile hesaplarında herhangi bir 
hareket olması durumunda kısa mesaj ve elektronik posta iletisi olarak anında 
yatırımcıların bilgilendirildiği ABS Anlık Bildirim Sistemi uygulaması gibi web sitesi ve 
sesli yanıt sisteminde sunulan hizmetlere, 19.10.2007 tarihinde eklenen yeni hizmetler 
aşağıdaki şekildedir : 

 

A. www.mkk.com.tr/yatirimci web sitesinden verilen yeni hizmetler : 
 
1- Rapor Tercihleri 

www.mkk.com.tr/yatirimci adresinden erişilen yatırımcı web sitesinden 
yapılacak tek bir tanımlama ile yatımcıların tüm kurumlardaki tüm hesap 
hareketleri ve portföy bakiye bilgilerinin aylık olarak elektronik posta 
adreslerine gönderilmesi uygulaması

2- CepBlokaj 
Cep telefonundan kısa mesajlarla yatırımcı blokajı işlemleri yapılması
uygulaması

3- CepKurul 
Cep telefonundan kısa mesajlarla genel kurul blokajı işlemleri yapılması
uygulaması

B. 444 0 655 no’lu AloMKK Sesli Yanıt Sisteminden verilen yeni hizmetler : 
 

- AloMKK Sesli Yanıt Sistemi’ne eklenen 4 numaralı Raporlar adımında genel 
kurul, hak kullanım, temettü ödemeleri, üye, kıymet, yerli-yabancı saklama 
bilgileri gibi pek çok raporun hem faks hem de elektronik posta olarak iletilmesi 
hizmeti. 

 

MKK Yatırımcı Hizmetlerine ilişkin kullanım kılavuzları, yardım sayfaları ve 
bilgilendirici bilgi ve belgelere kurumsal web sitesi adresimiz olan www.mkk.com.tr
adresinden erişilebilmektedir. 

 



Söz konusu mevcut ve yeni hizmetlerimizin yatırımcılar tarafından daha yaygın
tanınıp, kullanılır olmasını sağlamak üzere üye kuruluşların; web siteleri, aylık hesap 
ekstresi gönderi dipnot bilgileri alanı gibi yatırımcılarla olan tüm iletişim kanallarını
kullanarak sermaye piyasasının etkinlik ve şeffaflığına katkıda bulunmak üzere 
hizmetlerimizin tanıtılmasında desteklerini rica ediyoruz. 

 

Saygılarımızla,     

 

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Remzi ÖZBAY         Adem MESUTOĞLU 

Genel Müdür /       Koordinatör         

 Yönetim Kurulu Üyesi           Yatırımcı Hizmetleri ve  

 İş Geliştirme Koordinatörlüğü

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

Askerocağı Cad. Süzer Plaza, 
No:1/15 Kat:2   
34367 Elmadağ – Şişli / İSTANBUL 
www.mkk.com.tr
Tel  : 0 (212) 334 74 75 
Faks  : 0 (212) 334 57 57 
E-posta : kaydisistem@mkk.com.tr


